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ATA NÚMERO 47/15 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA 7 DE 

OUTUBRO DE 2015. 

 

Aos sete dias do mês de outubro 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 ANTÓNIO OLIVEIRA FERNANDES, FLAMIANO GONÇALVES 

MARTINS, LILIANA SOFIA BOUÇA SILVA E VANDA MARIA DA  CUNHA PÊGO. 

 

Não esteve presente o Senhor Vereador RUI PEDRO TEIXEIRA FERREIRA DA 

SILVA , que se fez substituir por RUI ANTÓNIO OLIVEIRA FERNANDES. 

 

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 os jornalistas, de seguida deu a palavra aos Senhores 

Vereadores. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  solicitou a inclusão na ata da lista dos 

contratos celebrados durante o 3º trimestre de dois mil e quinze, que foi distribuída 

aos Senhores Vereadores. 
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Congratulou-se pelo êxito que Trail da Serra d’ Arga, com o crescimento de ano para 

ano e que este ano registou quase três mil atletas, não sendo fácil organizar um 

evento desta envergadura. Referiu se este um evento que nasceu da sua iniciativa, 

enquanto Vereador do anterior executivo, demonstrando que foi uma boa aposta. 

Felicitou toda a organização, instituições e todos os que se envolveram e 

participaram. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  leu e entregou os seguintes requerimentos: 

 

Ex. mo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Caminha 

Assunto: Pedido de Informações. 

Os Vereadores do PSD, eleitos para o órgão Câmara Municipal de Caminha 

requerem que lhes seja fornecida a seguinte informação financeira: 

1º - Extrato de conta desde março 2014 até à presente data com os registos dos 

movimentos contabilísticos das faturas das águas e do saneamento da empresa 

fornecedora. 

2º - Extratos de conta desde outubro de 2014 até à presente data com registos dos 

movimentos contabilísticos que reflitam o lançamento das faturas e dos pagamentos 

à empresa Suma uma vez que o contrato com aquela está prestes a terminar e 

precisamos saber os valores exatos da dívida da Câmara àquela empresa. 

3º - Extratos de conta desde o início de 2015 até à presente data com os registos 

dos movimentos contabilísticos das faturas das rendas da Caminhaequi porque nos 

preocupa que o atraso dos pagamentos por parte do Município possa impedir a 

empresa de assegurar a manutenção integral de todos os sistemas que asseguram 

a qualidade higiénico e sanitária da qualidade da água. 

4º - Informação pormenorizada da conta de todos os contratos relacionados com os 

eventos culturais realizados em 2015, datas de atuação e datas de contratação bem 

como datas de pagamento dos valores contratualizados. 
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5º - Informação pormenorizada de todos os subsídios atribuídos às Juntas e as 

datas em que os mesmos lhes foram efetivamente entregues ou, dito de outra forma, 

as datas em que foram descontados na conta bancária do Município.  

6º - Solicitamos ainda uma cópia do documento da DGAL com os PMP donde V. 

Ex.ªs extraíram a informação aposta nos slides exibidos na sessão da Assembleia 

Municipal de 25 de setembro de 2015, e referidos ao ano de 2014. 

Caminha, 7 de outubro de 2015. 

Os Vereadores do PSD. 

 

Ex. mo Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de Caminha. 

Liliana Silva, casada, residente na Freguesia de Âncora, na qualidade de Vereadora 

da Câmara Municipal de Caminha que tem o poder e o dever de fiscalizar o 

executivo, vem ao abrigo da Lei 75/2013 de 12/09, requerer a V. Ex.ª: 

• Na sequência do n/ requerimento apresentado em reunião ordinária da 

Câmara Municipal de 17 de junho do corrente ano e face à informação escrita 

prestada através do v/ ofício 89/P datado de 22 de julho de 2015 não 

podendo conformar-se com o seu conteúdo solicita esclarecimentos e 

informação adicional: 

• Aquando da apresentação do nosso requerimento datado de 4 de março de 

2015 no seu articulado questionamos das démarches feitas se se incluía a 

participação do sinistro à seguradora que detém o seguro multirriscos do 

Município; 

• Na resposta escrita consubstanciada no v/ ofício 38/P de 18.03.2015 e ofício 

89/P de 22.07.2015 nada replicam sobre tal ou melhor limitam-se a que se 

reproduz: “Considerando o ocorrido, de modo a resolver o assunto com mais 

celeridade encontram-se a decorrer os procedimentos para aquisição de 

material informático que permita a substituição do equipamento furtado a 

tempo do início do próximo ano letivo.” Já agora solicita-se cópia de tal 

participação à respetiva companhia de seguros; 
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Se digne informar se efetivamente foi feita a competente participação do sinistro à 

seguradora e se o Município foi ressarcido dos prejuízos causados; bem como 

fornecer cópia dos respetivos comprovativos (participação do sinistro e reembolso 

dos danos). 

Para além disso, mais se requer a seguinte informação: 

1. O equipamento está registado em património do Município? 

2. Já foi tomada alguma medida, nomeadamente, ordem de abate? 

3. Existe cadastro de equipamentos informático nas escolas? 

4. Os equipamentos furtados estão cadastrados? 

5. Identificação detalhada do material “furtado” existe? 

6. Tratando-se de equipamento de mobilidade que medidas de segurança o 

Município de Caminha dispõe para salvaguardar / prevenir / dificultar estas 

ocorrências? 

Caminha, 7 de outubro 2015. 

Pede deferimento. 

A Vereadora do PSD, 

-Liliana Silva- 

 

O Senhor Presidente  concordou com o pedido do Senhor Vereador Flamiano 

Martins para que a informação dos contratos celebrados faça parte integrante da ata 

e que uma cópia fica anexa à ata. Acompanhou o regozijo do Senhor Vereador 

Flamiano Martins relativamente ao Trail da Serra d’ Arga, porque de facto o evento 

tem crescido ao longo dos anos, com a mais-valia dos participantes no evento, 

voltarem ao Concelho de Caminha em visita. Salientou que gerir uma Câmara deve 

ser um esforço de continuidade no sentido de se aproveitar as boas iniciativas. 

Informou da possibilidade do Campeonato do Mundo de Trail poder vir a acontecer 

na Serra d’ Arga, uma vez que este ano terá lugar em Portugal. Equacionando-se a 

sua realização na Serra d’ Arga ou no Gerês. A Câmara Muncipal está a envidar 

esforços para a sua realização na Serra d’ Arga conscientes das dificuldades da 
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escolha tendo como concorrente o Parque Nacional da Peneda – Gerês que é 

reserva da biosfera, sendo uma sinalização fortíssima no contexto Europeu. 

Relativamente ao Orçamento Participativo informou que nas últimas semanas, a 

Câmara Municipal tem trabalhado de modo a que todos os mecanismos possam 

estar consolidados, como na formação dos funcionários que vão trabalhar no 

Orçamento Participativo. Explicou que o Orçamento Participativo é um mecanismo 

de participação que permitirá aos cidadãos de Caminha escolher onde querem 

aplicar, mediante determinadas regras, o valor correspondente ao IRS, e que os 

encontros de participação do Orçamento Participativo vão realizar-se durante o mês 

de Outubro, dando conta do seu calendário. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 20 15/09/16 

 

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 dezasseis de setembro de 

dois mil e quinze. 

 

O Senhor Presidente  referiu que na última Sessão da Assembleia Municipal houve 

uma questão por parte do PSD a propósito de uma ata não votada em reunião de 

Câmara, não tendo sido correta a decisão da mesa da Assembleia Municipal. Disse 

que a demora em aprovar as atas deve-se ao facto da discussão gerada sobre as 

mesmas, tendo sido até ao momento, bastante tolerante nesta matéria, de modo a 

se chegar a um consenso sobre os textos respetivos. Contudo e para necessidade 

de serem aprovadas a partir de agora solicitou aos Senhores Vereadores que leiam 

previamente as atas quando são enviadas, da Ordem de Trabalhos e até à reunião 

de Câmara, podendo solicitar as alterações que acharem pertinentes, uma vez 

apresentada a ata em reunião de Câmara os textos em análise, serão, salvo erro 
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grosseiro que todos entendam existir, colocada a votação e quem não concordar 

vota contra, quem não se quiser pronunciar opta por abster-se e quem quiser 

aprovar vota a favor. Desta forma não se colocará em risco medidas importantes por 

causa de atas. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  propôs que, relativamente a este assunto, 

as atas sejam enviadas aquando da convocatória na sexta-feira e não na segunda-

feira, por forma a dar tempo a serem analisadas. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que a ata será enviada dentro dos prazos legais 

instituídos. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que está a solicitar que na altura da 

convocatória seja enviada também a ata, se possível. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que relativamente à questão levantada 

sobre a ata na Sessão da Assembleia Municipal não tem dúvidas que as propostas 

tinham que ser retiradas. Relativamente ao procedimento proposto pelo Senhor 

Presidente disse que concorda plenamente, uma vez que propôs anteriormente 

esse procedimento, de modo a que as atas venham a reunião de Câmara sem 

problemas.  

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João, Flamiano Martins, Liliana 

Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 1 abstenção do Senhor Vereador Rui 

Fernandes. 

 

PROPOSTA N.º 02 – PROTOCOLO ENTRE A MARINHA E A CÂM ARA 

MUNICIPAL DE CAMINHA PARA A UTILIZAÇÃO, A TÍTULO PR ECÁRIO, DO 

FORTE DA LAGARTEIRA EM VILA PRAIA DE ÂNCORA  
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Na sequência do despacho do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e: 

Considerando que o Forte da Lagarteira é classificado de imóvel de interesse 

público; 

Considerando que o Forte da Lagarteira é um imóvel de referência no Concelho de 

Caminha e, em particular, em Vila Praia de Âncora; 

Considerando que o Forte da Lagarteira tem um enorme potencial, nomeadamente 

para a realização de eventos socio culturais; 

Considerando que o Município de Caminha encetou, há algum tempo, negociações 

para a cedência do imóvel para os fins descritos; 

Propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar o protocolo referido que uma 

cópia fica a fazer parte integrante da ata. 

 

O Senhor Presidente  explicou que este protocolo tem bastante importância porque 

vai finalmente permitir que o Município possa usufruir do edifício do Forte da 

Lagarteira, que tem vindo a reivindicar ao longo dos anos, com um valor simbólico 

para Vila Praia de Âncora, mas que tem também uma importância histórica e 

patrimonial que é aferida pela valia que o próprio estado dá a este edificado. 

Sublinhou que hoje celebra-se o dia internacional dos castelos o que torna a 

aprovação desta proposta ainda mais interessante. Referiu também que foi 

conseguido, que este espaço fosse cedido, a título precário, durante cinco anos, 

gratuitamente. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que irá votar contra o protocolo porque se 

trata de oportunismo politico. Explicou que quem encetou as primeiras diligências e 

negociações foi o Presidente da Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora, Carlos 

Castro, numa reunião com o Almirante, em que de boa-fé, convidou o Senhor 

Presidente da Câmara para estar presente, onde solicitou que fosse feito um 

protocolo de cedência daquele mesmo espaço para a Junta de Freguesia. Passado 

este tempo e sem o próprio Presidente da Junta saber o que se estava a passar, o 
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protocolo entre a Marinha e a Câmara Municipal que vem a esta reunião de Câmara 

colocou a Junta de Freguesia completamente de lado, tendo sido desprezado todo o 

trabalho e esforço do Presidente da Junta em conseguir a reunião com o Almirante. 

Referiu que concordava com o protocolo se o mesmo fosse tripartido, envolvendo a 

Câmara Municipal, Junta de Freguesia e Marinha. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse esta situação já tinha sido abordada 

com a Marinha, e seria justo envolver a Junta de Freguesia neste protocolo, porque 

as negociações ocorreram a três e o Presidente da Junta de Freguesia tem 

realizado no Forte da Lagarteira várias iniciativas. 

 

O Senhor Presidente respondeu que não se recorda do Senhor Presidente da 

Junta, Carlos Castro, ter realizado alguma atividade naquele espaço. Referiu que 

nestes últimos anos, a Câmara Municipal, realizou naquele espaço várias atividades 

e que o encarregado, Carlos Castro, juntamente com os seus trabalhadores, tem 

feito aquilo que a Câmara determina.  

Disse que é com alguma surpresa que recebe as críticas dos Senhores Vereadores, 

uma vez que o Senhor Presidente da Junta foi informado do teor do protocolo e 

nada disse sobre o mesmo, não podendo, só porque os Senhores Vereadores 

acham que o Senhor Presidente da Junta não concorda com o protocolo, deixar de 

o votar em Reunião de Câmara. Disse também que as questões colocadas devem-

se endereçar diretamente à Marinha, que foi quem estabeleceu as condições 

necessárias para que este protocolo fosse realizado. A Câmara Municipal 

preencheu as condições exigidas, sendo que, só a Câmara Municipal tem 

capacidade para preencher essas condições. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou se é verdade, ou não, que o 

Senhor Presidente esteve presente numa reunião com o Senhor Presidente da 

Junta, o Almirante e o Senhor Vereador Guilherme Lagido. 
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O Senhor Presidente  confirmou que há um ano atrás participou uma reunião com o 

Senhor Presidente da Junta, um engenheiro do Património do Estado, o Senhor 

Comandante da Capitania e o Senhor Vereador Guilherme Lagido para analisar o 

destino a dar ao Forte da Lagarteira. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que também o Forte do Cão foi 

entregue ao Turismo e à Junta de Freguesia de Âncora, sem que a Câmara 

Municipal fosse ouvida, não concordando por isso também com esse procedimento. 

Em Vila Praia de Âncora a Junta de Freguesia foi parte interessada e desenvolveu 

trabalho para que o Forte da Lagarteira fosse cedido, posteriormente ser arredada, 

não é correto. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse não ser verdade o Presidente da Junta 

não ter dito nada sobre o protocolo, uma vez que, não teve conhecimento do mesmo 

até ao dia que, ela própria, o questionou se concordava com o protocolo. Referiu 

que reuniu com o Senhor Presidente da Junta, enquanto Vereadora, e o mesmo 

transmitiu que desconhecia o protocolo, não sendo correto arredar a Junta de 

Freguesia de Vila Praia de Âncora deste processo. 

 

A Senhora Vereadora Vanda Pêgo  disse que o discurso do diálogo, da parceria e 

da cooperação que o executivo tem propalado, não é coerente com a forma de tratar 

este assunto, tornando um pouco confusa a forma de encarar esta questão, uma 

vez que, o que se está a defender é uma coisa muito simples; a inclusão da Junta 

de Freguesia de Vila Praia de Âncora na parceria, não sendo coerente, por parte do 

executivo, a forma de tratar este assunto.  

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  disse que a questão relevante do Forte da 

Lagarteira é passar para a autarquia, porque ao longo de vários anos, vários 

executivos anteriores tentaram que isso acontecesse e nunca foi conseguindo. 

Portanto o dado positivo é a oportunidade de poder ser o poder local a gerir o Forte 
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da Lagarteira, que toda a gente sabe que é emblemático por variadíssimas razões. 

A questão que se coloca é quem está melhor posicionado para potenciar a gestão 

do Forte da Lagarteira, sendo da opinião que é o Município. Referiu que o Forte da 

Lagarteira, apesar de não estar num estado muito mau de conservação, tem 

problemas muito graves. Disse também que não conhece uma parceria a três que 

funciona-se bem, uma vez que tem de haver uma entidade responsável de colocar 

os espaço a funcionar.  

 

O Senhor Presidente  informou que a avaliação da capacidade para a gestão do 

imóvel, foi avaliada entre a Marinha e a Câmara Municipal, sendo que a Marinha 

entendeu que só o Município terá essa capacidade.  

Esclareceu que não recebeu, por escrito, verbalmente ou por mensagem, qualquer 

objeção ao protocolo, por parte da Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora, 

tendo lhe sido dado conhecimento previamente, sendo que, hoje mesmo o Senhor 

Presidente da Junta esteve na Câmara Municipal e não fez qualquer reparo, 

portanto não se pode aceitar que os Senhores Vereadores se substituam à Junta de 

Freguesia. Disse ainda que o Município desenvolverá sempre, diretamente, com a 

Junta de Freguesia todos os trabalhos e portanto não está arredada deste processo, 

antes, está protegida, porque não tem a responsabilidade de assumir custos, riscos 

e danos que possam ocorrer.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que ficou chocada com o que ouviu, uma 

vez que não foi o executivo da Câmara que conseguiu esta cedência, mas sim, o 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora com a reunião 

realizada com o Almirante. Disse que o Senhor Presidente da Junta conheceu o 

protocolo ontem, e hoje de manhã esteve na Câmara Municipal para mostrar o seu 

desagrado junto do Presidente da Câmara, mas uma vez que não estava presente, 

não foi possível transmitir-lhe que pretendia apresentar as objeções ao referido 

protocolo, contudo o Senhor Presidente teve conhecimento da sua presença. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins  respondeu ao Senhor Vereador Guilherme 

Lagido dizendo-lhe que se não conhece nenhum protocolo tripartido que funcione 

bem, também não acredita que o protocolo do Festival de Vilar de Mouros vá 

funcionar. 

 

O Senhor Presidente  confirmou que o Senhor Presidente da Junta esteve hoje no 

seu gabinete, mas não foi para protestar contra o protocolo, mas sim, avisar que a 

Senhora Vereadora Liliana Silva iria levantar este problema na reunião de Câmara. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que recebeu um telefonema do Senhor 

Presidente da Junta mostrando a sua indignação pelo que se tinha passado e que 

ele próprio irá fazer um esclarecimento público sobre esta matéria. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que irá aguardar que o Senhor Presidente da 

Junta esclareça, uma vez que terá dito uma coisa à Senhora Vereadora e outra 

coisa diferente a ele próprio. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Fernandes, 3 votos 

contra dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo e 0 

abstenções. 

 

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

contra porque o assunto, além de parecer muito nubloso, e aqui foi dito pelo Senhor 

Presidente uma coisa, parece que no contacto com o Senhor Presidente da Junta é 

outra. Acho que deveria ser adiada esta discussão e aprovação para mais tarde. Voto 

contra porque entendo que a Junta de Freguesia, uma vez que iniciou o processo, 

uma vez que chamou o Senhor Presidente para uma reunião com as entidades a 

quem pertence o Forte, no sentido de o ceder, nessa altura estavam todos juntos, 

deveriam ir juntos até ao fim. Não entendo que um protocolo tripartido traga algum 
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problema, porque poderiam dividir as tarefas de igual forma, porque ainda na última 

reunião assistimos ao protocolo do Festival de Vilar de Mouros em que o esforço é 

completamente diferente, portanto entendo que deveria ter sido retirada a proposta e 

ser discutida e votada em outra altura, portanto como não está bem esclarecida a 

situação, voto contra. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  fez a seguinte declaração de voto: Voto contra 

porque o Presidente da Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora não foi tido neste 

protocolo, tendo sido o primeiro a efetuar as diligências necessárias para que tal 

acontecesse. 

 

O Senhor Presidente  fez a seguinte declaração de voto: Faço a declaração de voto 

em nome da maioria desta Câmara Municipal. Votamos a favor porque esta é uma 

boa proposta para o Concelho de Caminha, é uma boa proposta para Vila Praia de 

Âncora e é um sinal claro de que ultrapassamos rapidamente a incapacidade que tem 

existido no Município de gerir energias e parcerias com entidades externas que 

possam potenciar o nosso património. Este é um bom protocolo para o Concelho e 

para Vila Praia de Âncora, porque vai permitir que um monumento nacional possa ser 

usufruído mais vezes, de forma diferente, valorizando-o também, mas valorizando a 

comunidade. Este é um protocolo que está distante de todas as negociações que em 

tempos houve, antes deste executivo e já durante este executivo, porque permite o 

usufruto gratuito por parte do Município, que poderá fazer parcerias com as 

instituições do Concelho de Caminha e não só. Das instituições falo nas IPSS, das 

associações culturais, associações desportivas e das autarquias, incluindo as Juntas 

de Freguesia e a Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora. Votamos a favor deste 

protocolo porque uma análise, que não seja contaminada por nenhum tipo de 

cegueira politica, deveria apenas favorecer um voto a favor, daquilo que é uma 

política de disponibilização de recursos em favor da comunidade. 
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PROPOSTA N.º 3 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAME NTO DE 

ESCOLAS SIDÓNIO PAÍS PARA APOIO NA AQUISIÇÃO DE UMA  MÁQUINA DE 

LAVAR LOIÇA 

 

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 Agrupamento de Escolas Sidónio Pais; 

Propõe-se  que seja atribuído ao Agrupamento de Escolas Sidónio Pais um subsídio 

no valor de 1 893,00€ (mil, oitocentos e noventa e três euros) para apoio na 

aquisição de uma máquina de lavar loiça. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  ausentou-se da sala e não participou nem 

na discussão nem na votação da proposta. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que não tem nada contra a atribuição do 

subsídio, mas irá votar contra porque considera que a informação dos fundos 

disponíveis é insuficiente, não correspondendo à verdade, não compreendendo 

como estão a ser calculados os fundos disponíveis face às dividas conhecidas. 

Referiu haver viaturas paradas por causa de requisições de quarenta e cinco euros, 

parecendo pouco correto atribuir subsídios quando nem as próprias viaturas do 

Município estão a funcionar. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que uma coisa nada tem a ver com a outra, não 

compreendendo a contradição do que a Senhora Vereadora afirmou. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Fernandes, 2 votos 

contra das Senhoras Vereadoras Liliana Silva e Vanda Pêgo e 0 abstenções. 
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A Senhora Vereadora Liliana Silva  fez a seguinte declaração de voto: Voto contra 

porque considero que os fundos disponíveis apresentados não correspondem à 

realidade. 

 

A Senhora Vereadora Vanda Pêgo  fez a seguinte declaração de voto: Voto contra 

porque a documentação apresentada não corresponde à realidade. 

 

PROPOSTA N.º 4 – CONCURSO PÚBLICO PARA O FORNECIMEN TO DE 

COMBUSTÍVEL A GRANEL – GÁS PROPANO PARA AS PISCINAS  MUNICIPAIS 

DE VILA PRAIA DE ÂNCORA – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CO NTRATO 

 

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 o fornecimento de combustível a granel – gás propano para as Piscinas 

Municipais de Vila Praia de Âncora, dado já ter sido prestada por parte do 

adjudicatário a competente garantia bancária em 24 de setembro 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  perguntou se juntamente com a proposta não 

deveria vir a informação dos fundos disponíveis. 

 

O Senhor Presidente  solicitou esclarecimentos à Chefe de Divisão de Finanças e 

Administração. 

 

A Chefe de Divisão de Finanças e Administração, Sandr a Ferreira , esclareceu 

que aquando da assinatura do contrato será efetuado o compromisso. 
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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 Fernandes, 3 votos 

contra dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo e 0 

abstenções. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  fez a seguinte declaração de voto: Voto contra 

porque esta proposta não traz proposta de cabimento, não traz o compromisso e 

estamos já neste momento a aprovar a minuta do contrato. 

 

PROPOSTA N.º 5 – 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 – 

ALTERAÇÃO À MINUTA DO CONTRATO - RATIFICAÇÃO 

 

A minuta do contrato do procedimento referido em epígrafe foi aprovada em reunião 

ordinária da Câmara Municipal do dia 2 de Setembro do corrente ano. 

Posteriormente, o adjudicatário propôs a alteração à minuta do contrato, por se 

considerar que se está perante uma cessação, e não uma denúncia, bem como, a 

alteração da identificação do segundo outorgante. 

Assim, nos termos da informação dos serviços que uma cópia fica anexa a ata, 

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

Presidente da Câmara do dia 16 de Setembro de 2015. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Fernandes, 0 votos 

contra e 3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e 

Vanda Pêgo. 
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PROPOSTA N.º 6 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL  PARA 

ARRENDAMENTO DA LOJA NÚMERO 2 NAS PISCINAS MUNICIPA IS DE VILA 

PRAIA DE ÂNCORA 

 

Conforme informação dos serviços, encontra-se vaga a loja número 2 das piscinas 

municipais de Vila Praia de Âncora. 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o caderno de encargos 

e a abertura do concurso para arrendamento do espaço destinado à instalação de 

um estabelecimento comercial nas Piscinas Municipais de Vila Praia de Âncora. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João, Rui Fernandes, Liliana 

Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 1 abstenção do Senhor Vereador Flamiano 

Martins. 

 

PROPOSTA N.º 7 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL  PARA 

ARRENDAMENTO DE UM ESPAÇO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE  UM 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE BEBIDAS TIPO “SNACK” N O PAVILHÃO 

DESPORTIVO MUNICIPAL DE CAMINHA 

 

Conforme informação dos serviços, encontra-se vago o bar do Pavilhão Desportivo 

Municipal de Caminha. 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o caderno de encargos 

e a abertura do concurso para arrendamento do espaço destinado à instalação de 

um estabelecimento comercial de bebidas tipo “snack” no Pavilhão Desportivo 

Municipal de Caminha. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João, Rui Fernandes, Liliana 

Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 1 abstenção do Senhor Vereador Flamiano 
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Martins. 

 

PROPOSTA N.º 8 – APROVAR SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNI CIPAL A 

ALTERAÇÃO À POSTURA DE TRÂNSITO E ESTACIONAMENTO NA  

FREGUESIA DE MOLEDO E CRISTELO 

 

A Junta de Freguesia de Moledo e Cristelo vem, através do ofício 055/GV, solicitar 

alteração à postura de trânsito e estacionamento na rua da Antiga Escola, na 

Avenida Dr. Dantas Carneiro e nas estradas de acesso ao Cemitério Paroquial de 

Moledo. 

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

delibere aprovar a seguinte postura de trânsito e correspondente sinalética: 

- Trânsito de sentido único, na rua da Antiga Escola, com a colocação de um sinal 

de trânsito de sentido único (sinal H3), colocado no extremo poente da via, do lado 

direito do sentido de trânsito, junto ao entroncamento com a rua do Sameiro; 

- Sentido proibido, na rua da Antiga Escola, com a colocação de um sinal de sentido 

proibido (sinal C1), colocado no extremo nascente da via, do lado oposto do sentido 

de trânsito, junto ao entroncamento com a rua do Tostado; 

- Proibido voltar à direita, na rua do tostado, no sentido poente/nascente, com a 

colocação de um sinal de proibido virar à direita (sinal C11a), colocado na rua do 

tostado, no sentido norte/sul, 50m antes do entroncamento com a rua da Antiga 

Escola; 

- Estacionamento autorizado para pessoas com mobilidade reduzida ou com 

deficiência, na Avenida Dr. Dantas Carneiro, no sentido poente/nascente, nos dois 

lugares de estacionamento imediatamente a seguir ao entroncamento com a 

Avenida de Santana, com a colocação de um sinal de estacionamento autorizado 

(sinal H1a) acompanhado dos painéis adicionais modelo 11d e modelo 14 com a 

indicação “2 lugares”, acompanhado da correspondente pintura no pavimento;  

- A proibição de estacionamento automóvel, com a colocação de sinais de 

estacionamento proibido (sinal C15), nos seguintes locais: junto á escadaria voltada 
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a norte na rua do Cruzeiro; junto à escadaria voltada a nascente na rua da Galé e 

junto à entrada a sul na rua da Galé. 

Mais se propõe  que seja submetida à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

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

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

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

 

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

ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA DE DEM PARA A REALIZAÇÃ O DO 

GRANDE TRAIL DA SERRA D’ ARGA 2015 – RATIFICAÇÃO 

 

Relativamente ao assunto em apreço, em virtude da realização do Grande Trail da 

Serra D’ Arga, na Freguesia de Dem, no dia 27 de Setembro do corrente ano, 

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

Vice-Presidente da Câmara do dia 22/09/2015, que deferiu efetuar temporariamente 

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

Corte e condicionamento de trânsito e estacionamento na Rua da Igreja, entre a 

Igreja de Dem e o entroncamento com a Rua da Quelha Nova, entre as 06:00H e as 

10:00H do dia 27 de Setembro do corrente ano. 

 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 10 – FEIRA SEMANAL DE CAMINHA – INCENT IVOS À 

DINAMIZAÇÃO – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DAS FEIRAS D O 

MUNICÍPIO DE CAMINHA 
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Na reunião do passado dia 18 de Fevereiro, a Câmara Municipal de Caminha 

deliberou a aprovação de incentivos à dinamização da feira semanal de Caminha, 

nomeadamente a redução em 25% do valor da taxa devida por m2 e por feira, para 

os feirantes que até 31 de Março de 2015 tivessem os pagamentos regularizados e 

a cobrança das taxas referentes apenas a quatro feiras por mês, mesmo nos meses 

em que se realizam cinco feiras semanais. 

Face aos constrangimentos relacionados com os prazos legalmente previstos para 

submissão à apreciação em Assembleia Municipal da proposta então aprovada, a 

aprovação da mesma só se concretizou na assembleia municipal do dia 20 de Abril. 

Apesar da divulgação da deliberação aprovada promovida pelo município, verificou-

se, em sede de atendimento e pelas diversas exposições apresentadas, que vários 

feirantes que exercem a atividade na feira de Caminha não tiveram conhecimento 

ou, eventualmente, não terão sido devidamente esclarecidos das efetivas condições 

em que a redução de taxas se aplicaria, facto que não contribuiu para a adesão à 

medida do número de feirantes efetivamente interessados. 

Atendendo aos factos expostos e considerando-se ser do interesse do município a 

clara e ampla divulgação a todos os feirantes das condições de aplicação do 

incentivo, e a manutenção da feira semanal de Caminha com a presença assídua do 

maior número de feirantes, com a diversidade de produtos associados, pelo 

incentivo que a mesma constitui para a dinamização do comércio local da Vila de 

Caminha e também pela oferta garantida às populações do concelho; 

Em complemento à deliberação de 18/02/2015, propõe-se  que a Câmara Municipal 

delibere aprovar a alteração ao art.º 35.º do Regulamento Municipal das Feiras do 

Município de Caminha, nos seguintes termos: 

“1 - A cada espaço de venda corresponde o pagamento de uma taxa por m2 de área 

ocupada e por dia de feira, nos temos do anexo I do presente Regulamento. 

2- Os feirantes com pagamentos regularizados nos termos previstos art.º 42.º do 

presente regulamento, beneficiam da redução em 25% do valor da taxa devida por 

m2 e por feira nos meses seguintes à data da regularização. 
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3 – A redução referida no número anterior deixa de se aplicar aos feirantes que, 

embora possam ter beneficiado da mesma, entrem em situação de incumprimento 

nos pagamentos devidos nos termos previstos no regulamento em vigor. 

3 – Os feirantes aos quais seja aplicada a perda do benefício da redução nos termos 

previstos no número anterior, não poderão voltar a beneficiar da redução referida no 

n.º 2, mesmo que regularizada a situação dos pagamentos das taxas devidas. 

4 – Apenas é devida a cobrança das taxas referentes a quatro feiras por mês, 

mesmo nos meses em que se realizem cinco feiras semanais. 

5 – O disposto nos números anteriores do presente artigo aplica-se a todos os 

feirantes que, à data da entrada em vigor da presente alteração, exercem atividade 

na feira semanal de Caminha e aos que venham a exercer. 

6 – Os benefícios decorrentes da aplicação do disposto nos números 2 e 4 do 

presente artigo vigoram sobre os valores de taxas devidas até 31 de Dezembro de 

2016. 

7 – O prazo definido no n.º 6 do presente artigo poderá ser eventualmente 

prorrogado mediante deliberação da Câmara Municipal.” 

E a alteração ao art.º 42 do mesmo regulamento, que passará a ter um número 3 

com a seguinte redação: 

“1 – ( … ) 

2 – ( … )  

3 – A requerimento do sujeito passivo, as taxas em causa poderão ser pagas 

semanalmente, na data da realização da Feira a que se referem.” 

Mais se propõe  que seja submetida a discussão pública durante um período de 30 

dias, nos termos do CPA em vigor, e posteriormente submetida à apreciação em 

Assembleia Municipal, conforme decorre das competências definidas no n.º 1, alínea 

b) ao art.º 25.º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  propôs que também se alterasse o 

regulamento para que a feira possa ser paga semanalmente, uma vez que se torna 

complicado efetuar a cobrança mensalmente a determinados feirantes. 
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A Senhora Vereadora Ana São João  disse que efetivamente a cobrança semanal é 

a forma de pagamento mais solicitada pelos feirantes, sendo a maior dificuldade a 

operacionalização do setor financeiro.  

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  disse que então aprova-se a alteração ao 

regulamento com a sugestão do Senhor Vereador Flamiano Martins. 

 

O Senhor Presidente  aceitou a proposta do Senhor Vereador Flamiano Martins, 

alterando a minuta da deliberação de forma a incluir a seguinte redação: E a 

alteração ao art.º 42 do mesmo regulamento, que passará a ter um número 3 com a 

seguinte redação: 

“1 – ( … ) 

2 – ( … )  

3 – A requerimento do sujeito passivo, as taxas em causa poderão ser pagas 

semanalmente, na data da realização da Feira a que se referem.” 

 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 11 – APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA  

 

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

de ata, propõe-se  a sua aprovação. 

 

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

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

Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 
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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 40 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, 7 de Outubro de 2015 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

 

___________________________________________ 

Luís Miguel da Silva Mendonça Alves 
 
 

O ASSISTENTE TÉCNICO 

 
 

___________________________________________ 
Tomás Henrique Fernandes Antunes 


