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ATA NÚMERO 53/15 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA 16 DE 

DEZEMBRO DE 2015. 

 

Aos dezasseis dias do mês de dezembro 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, RUI ANTÓNIO DE OLIVEIRA FERNANDE S, FLAMIANO 

GONÇALVES MARTINS, LILIANA SOFIA BOUÇA SILVA e VANDA MARIA DA 

CUNHA PÊGO. 

 

Iniciada a reunião, às 15:00 horas, pelo Senhor Presidente Luís Miguel da Silva 

Mendonça Alves foram tratados os assuntos a seguir indicados: 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente  cumprimentou os presentes e de seguida deu a palavra aos 

Senhores Vereadores. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  na qualidade de membro do Rotary Club de 

Caminha, agradeceu publicamente a generosidade de todos os que participaram 

com géneros alimentares para a elaboração dos cabazes de Natal. Referiu que 

foram distribuídos 530 cabazes, que correspondem a 202 famílias, 61 das quais só 

são compostas por uma pessoa. Agradeceu aos diversos voluntários, alunos e 

professores do Agrupamento de Escolas Sidónio Pais, funcionários do Município, 
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companheiros do Rotary Club de Caminha e Universidade Sénior que ajudaram na 

recolha dos alimentos. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  cumprimentou os presentes e perguntou 

quando serão respondidos os diversos requerimentos apresentados. Disse que os 

documentos para esta reunião de Câmara voltaram a ser entregues na segunda-

feira, solicitando que os mesmos sejam entregues à sexta-feira. Solicitou também 

que até ao final da reunião lhe seja entregue o mapa de exploração acumulado. 

Disse que na última Assembleia Municipal uma deputada do Partido Socialista, fez 

na sua intervenção, um ataque cerrado, vil, extremamente forte e injusto a um órgão 

de comunicação social do concelho, tendo até solicitado um corte de relações com o 

órgão de comunicação social em causa. Referiu que é uma situação muito grave 

quando se apela, em Assembleia Municipal, a um corte de relações com um órgão 

de comunicação social, uma vez que se trata da única rádio do concelho e jornal 

editado na vila de Caminha, que cria emprego e tem história. Perguntou qual é a 

posição do Senhor Presidente da Câmara sobre este assunto. 

 

A Senhora Vereadora Vanda Pêgo  reforçou a necessidade do cumprimento dos 

prazos na entrega dos documentos para a reunião de Câmara e disse que não 

recebeu o e-mail com uma proposta a incluir na Ordem de Trabalhos, uma vez que, 

verificado o endereço, o mesmo não foi inserido corretamente. 

 

O Senhor Presidente  solicitou que o erro no e-mail seja corrigido. Pediu desculpa, 

pelo facto de não ter iniciado a reunião a dar conta da necessidade de se incluir uma 

nova proposta na Ordem de Trabalhos. Informou que a proposta a incluir trata-se da 

atribuição de um subsídio à Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora, para apoio 

na limpeza das casas de banho públicas na Avenida Ramos Pereira. 

Esclareceu que os documentos de reunião de Câmara são entregues logo que estão 

prontos e comprometeu-se a agilizar os serviços de modo a que possam ser 

entregues o mais rápido possível. 



 

 
C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  C a m i n h a 

Ata 53/15 de 16/12/2015 
 

 

3

Sublinhou o trabalho realizado pelas instituições no Natal, em conjunto com a Ação 

Social da Câmara, Juntas de Freguesia e Rotary Clube de Caminha, conforme 

referiu o Senhor Vereador Flamiano Martins. 

Sobre a questão abordada pela Senhora Deputada do Partido Socialista na última 

Assembleia Municipal, disse que a questão foi debatida na Assembleia Municipal, 

mas garantiu que da parte da Câmara Municipal irá manter-se a relação com todos 

os órgãos de comunicação social, independentemente do que dizem sobre a 

atuação da Câmara Municipal, não recuperando, desta forma, nenhuma forma de 

atuação do passado em que chegou-se a cortar relações com um órgão de 

comunicação social do Concelho. 

Relativamente aos requerimentos, informou que a resposta a um requerimento de 

âmbito financeiro foi distribuída aos Senhores Vereadores. Solicitou ao Senhor 

Vereador Rui Teixeira que providenciasse a entrega do mapa de exploração 

acumulado à Senhora Vereadora Liliana Silva. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que na Assembleia Municipal não teve 

oportunidade de debater as intervenções dos Senhores Deputados do Partido 

Socialista, uma vez que não pode intervir, sendo oportuno debater a questão neste 

órgão. 

 

O Senhor Presidente  disse que tem mais uma resposta a um requerimento 

apresentado pelo Partido Social Democrata sobre os fundos de maneio e ajudas de 

custo, o qual passou a ler: 

 

Ex. Mos Senhores, 

Vereadores do PSD, 

Na sequência do requerimento dos senhores Vereadores do PSD que solicitava 

informação sobre mapas de fundo de maneio e ajudas de custo, cumpre informar o 

seguinte: 

Sobre Fundo de Maneio. 
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Em anexo a esta resposta segue cópia dos mapas resumo de fundos de maneio de 

onde consta toda a informação relativa a pagamentos efetuados. Desses mapas e 

da relação dos montantes gastos, conclui-se: 

1 – No ano de 2015, o atual executivo, em conjunto com os chefes de divisão em 

funções, gastou a quantia global de € 3.113,54. 

2 – No ano de 2014, o atual executivo, em conjunto com os chefes de divisão em 

funções, gastou a quantia global de € 3.573,66. 

3 – No ano de 2013, o atual executivo não gastou um cêntimo em fundos de maneio. 

4 – No ano de 2013, o executivo anterior, em conjunto com os chefes de divisão em 

funções e com o Sr. Paulo Marinho, gastou €15.745,85, ou seja, mais 340% do que 

gastou o atual executivo em 2014. 

5 – No ano de 2012, o executivo anterior, em conjunto com os chefes de divisão em 

funções e com o Sr. Paulo Marinho, gastou €14.967,47, ou seja, mais 318% do que 

gastou o atual executivo em 2014. 

6 - No ano de 2011, o executivo anterior, em conjunto com os chefes de divisão em 

funções e com o Sr. Paulo Marinho, gastou €17.804,25, ou seja, mais 398% do que 

gastou o atual executivo em 2014. 

7 – No ano de 2010, o executivo anterior, em conjunto com os chefes de divisão em 

funções e com o Sr. Paulo Marinho, gastou €25.376,47 ou seja, mais 554% do que 

gastou o atual executivo em 2014 

Se forem necessários mais esclarecimentos sobre como e quando os montantes 

eram gastos, há total disponibilidade para os prestar. 

Sobre ajudas de custo e transporte 

Em resposta à segunda parte do pedido dos senhores vereadores do PSD, nos 

termos da informação que segue em anexo, cumpre informar que, compilados os 

abonos de ajudas de custo do mandato do executivo em funções e do executivo que 

terminou funções em Outubro de 2013, constata-se que: 

1 - Nos últimos dois anos, o Município de Caminha despendeu € 204,20 a título de 

ajudas de custo, em virtude de deslocações efetuadas pelo senhor Vereador Rui 

Teixeira fora do concelho. Ao Presidente da Câmara Municipal, ao senhor Vereador 
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Guilherme Lagido, à senhora Vereadora Ana São João e ao Senhor Vereador Rui 

Fernandes não lhes foi pago um cêntimo de ajudas de custo. 

2 – Nos quatro anos do último mandato do anterior executivo, o Município de 

Caminha despendeu € 8.755,15 a título de ajudas de custo. A maior fatia desse valor 

foi pago à senhora Presidente da Câmara Municipal em funções, Dr.ª Júlia Paula 

Costa, no montante de € 7.953,32 por deslocações diversas (incluindo viagens ao 

estrangeiro mas também a reuniões da Pólis Litoral Norte, em Viana do Castelo, da 

CIM Alto Minho, em Ponte de Lima e outras que ocorriam por todo o país), sendo 

que foram pagos ainda € 136,92 ao Vereador Flamiano Martins e € 664,91 ao 

Vereador Mário Patrício por outras deslocações. 

3 – A título de abonos de ajudas de transporte, nos últimos dois anos o Município 

despendeu a quantia de € 842,40 por deslocação do Vereador Rui Teixeira em carro 

próprio com as despesas de combustível e portagens inerentes. Nos quatro anos 

anteriores, para além do montante pago em ajudas de custo, sempre a senhora 

Presidente e os senhores vereadores se deslocavam em automóvel do Município, 

entidade que assegurava também o pagamento de combustível e portagens. 

Com os melhores cumprimentos. 

O Presidente da Câmara Municipal, 

-Miguel Alves- 

 

De seguida entregou aos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata uma 

caixa contendo toda a documentação solicitada. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que os outros requerimentos não são 

respondidos por falta de interesse do executivo, porque a situação da entrega da 

caixa com os documentos foi muito bonita para a fotografia, mas aos Vereadores do 

Partido Social Democrata nada diz, uma vez que o requerimento é muito objetivo ao 

questionar diretamente a informação do atual executivo e não do anterior. Portanto 

todo este trabalho de colocar os funcionários a procurar nos arquivos estas 

informações é muito interessante, porque no fundo a política seguida por este 
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executivo é de procurar o passado. Referiu que o passado já foi a votos e perdeu as 

eleições, devendo-se neste momento discutir o futuro do exercício do atual 

executivo. 

 

O Senhor Presidente  disse perceber o incómodo com esta informação, mas 

perante os requerimentos que são apresentados o executivo tem que mobilizar os 

funcionários para poder responder aos mesmos, o que nem sempre se consegue 

fazer o mais rápido possível. Referiu que os factos são os que foram apresentados, 

percebendo-se que o executivo tem feito um esforço muito grande para poupar. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que o requerimento do Partido Social 

Democrata solicitava simplesmente os fundos de maneio do atual executivo. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que os documentos entregues são os documentos 

solicitados pelos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, sendo esta a 

forma de esclarecer o mais possível os Senhores Vereadores. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  referiu outros requerimentos muito mais simples 

de responder e que ainda não foram respondidos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDIN ÁRIA DE 

25/11/2015 

 

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 ordinária do dia vinte e cinco de novembro de 

dois mil e quinze. 
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A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Rui Fernandes, Flamiano 

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

 

PROPOSTA N.º 02 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRA ORDINÁRIA 

DE 30/11/2015 

 

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 extraordinária do dia trinta de novembro de dois 

mil e quinze. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Rui Fernandes, Flamiano 

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

 

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

DE 25/11/2015 

 

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 cinco de 

novembro 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, Rui Fernandes e Flamiano 

Martins, 0 votos contra e 2 abstenções das Senhoras Vereadoras Liliana Silva e 

Vanda Pêgo. 
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A Senhora Vereadora Liliana Silva em nome próprio e d a Senhora Vereadora 

Vanda Pêgo  fez a seguinte declaração de voto: A nossa abstenção vem no sentido 

daquilo que temos vindo a solicitar, que é, que estas atas ficassem à disposição de 

quem realmente e efetivamente fez a sua intervenção nestas mesmas atas, para 

poder, ou não, dizer se estão de forma correta e conforme. 

 

PROPOSTA N.º 4 – ALTERAÇÃO AO CALENDÁRIO DA EDIÇÃO 2015 DO 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE CAMINHA 

 

Por deliberação da Câmara Municipal de Caminha com data de 20 de maio de 2015, 

foi aprovado o Regulamento do Orçamento Participativo de Caminha, o montante 

global a atribuir para o processo bem como o montante por projeto e, finalmente, o 

calendário para o ano de 2015; 

Considerando que a dinâmica de implementação do processo neste primeiro ano 

tem-se deparado com naturais dificuldades que passam pela colocação no terreno, 

no tempo previsto, das diversas ações que configuram cada uma das fases deste 

novo procedimento de participação e cidadania; 

Considerando que por força das circunstâncias de tempo e de capacidade conjunta 

da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia envolvidas na organização dos 

encontros de participação, alguns deles tiveram que ocorrer já depois do prazo 

máximo estabelecido para o efeito, ou seja, 15 de outubro, o que levou também à 

necessidade de reajustamento do calendário de toda a fase que se segue; 

Nesse sentido, torna-se necessário promover uma alteração ao calendário 

estabelecido, de modo a que possam ser cumpridos todos os passos que seguem 

num tempo razoável e ajustado à nova realidade deste processo de participação; 

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

delibere aprovar o seguinte: 

1 – Alterar o prazo limite para análise técnica das propostas: até ao dia 18 de 

dezembro deverá terminar o trabalho de análise técnico das propostas que permitirá 

aferir da concordância de cada uma das normas estabelecidas no Regulamento OP; 
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2 – Alterar o prazo limite de votação e anúncio dos resultados: até ao dia 29 de 

fevereiro de 2016, será a votação pública dos projetos que resultarem da avaliação 

técnica efetuada às propostas dos cidadãos e o anúncio dos resultados em 

cerimónia pública. 

Os prazos referidos são prazos limite, ou seja, poderão se encurtados desde que 

haja divulgação atempada de cada uma das fases junto dos cidadãos. 

 

O Senhor Presidente  deu uma explicação sobre este assunto, dizendo tratar-se de 

resolver alguns constrangimentos relativamente ao calendário do Orçamento 

Participativo, uma vez que parte das sessões publicas de apresentação de 

propostas acabou por estender-se mais tempo do que o previsto, sendo por isso 

necessário alterar a data limite para análise técnica das mesmas. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira e Rui Fernandes, 0 votos 

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

Vanda Pêgo. 

 

PROPOSTA N.º 5 – NORMAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVEN TO CAMINHA 

DOCE E CONCURSO ARTE DOCE 2016 

 

Tendo em consideração que a Câmara Municipal de Caminha vai levar a efeito a 7ª 

edição da Feira de Doçaria de Caminha – Caminha Doce e o Concurso Arte Doce, 

de 05 a 09 de fevereiro de 2016; 

Tendo em consideração que deve haver regras pré-estabelecidas que garantam o 

bom funcionamento dos eventos, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere 

aprovar as normas participação na Feira Caminha Doce e do Concurso Arte Doce, 

que uma cópia fica anexa aos originais desta ata. 
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O Senhor Presidente  solicitou esclarecimentos sobre proposta à Técnica Superior 

Natividade Lima. 

 

A Técnica Superior Natividade Lima  prestou os esclarecimentos devidos. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira e Rui Fernandes, 0 votos 

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

Vanda Pêgo. 

 

PROPOSTA N.º 6 – NORMAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO DESF ILE DE 

CARNAVAL 

 

Considerando que os festejos carnavalescos têm em Caminha uma tradição de 

décadas nomeadamente a famosa cegada; 

Considerando que se realiza na noite de segunda-feira de carnaval o tradicional 

desfile carnavalesco; 

Considerando que para participar com criatividade e imaginação e espirito de 

associativismo nesta atividade lúdica e recreativa, de igual modo, foram elaboradas 

normas de participação no concurso de “Desfile de Carnaval 2016 – A Famosa 

Cegada é o Carnaval em Caminha”. 

Assim, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar as referidas normas que 

uma cópia fica anexa aos originais desta ata. 

 

O Senhor Presidente  solicitou esclarecimentos sobre proposta à Técnica Superior 

Natividade Lima. 

 

A Técnica Superior Natividade Lima  prestou os esclarecimentos devidos. 
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A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira e Rui Fernandes, 0 votos 

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

Vanda Pêgo. 

 

PROPOSTA N.º 7 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DAS TAX AS E TARIFAS 

DE CONSUMO DE ÁGUA – REQUERENTE: JUNTA DE FREGUESIA  DE VILE 

 

A Junta de Freguesia de Vile solicitou a isenção total do pagamento das taxas e 

tarifas de consumo de água da instalação 7380. 

De acordo com a alínea a), do n.º 8, do art.º 161º, do regulamento municipal de 

sistema de água e águas residuais, a Câmara Municipal “poderá isentar total ou 

parcialmente das taxas e tarifas previstas, desde que requerido e mediante prévia 

deliberação da Câmara Municipal, as seguintes entidades ou consumidores: a) 

pessoas coletivas de direito público ou de utilidade pública administrativas”. 

Assim, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere isentar as taxas e tarifas de 

consumo de água na instalação 7380. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Rui Fernandes, Flamiano 

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

 

PROPOSTA N.º 8 – XXIII PROCEDIMENTO DE SORTEIO DOS ESPAÇOS DE 

VENDA VAGOS DA FEIRA SEMANAL DE CAMINHA 

 

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.” 
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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 22 de janeiro de 2016 às 11h00, se não se verificar a 

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

no dia 3 de fevereiro de 2016 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, 

retrosaria 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, 

retrosaria 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 

Sector 3 

Espaço de Venda n.º 38 – Calçado – Área de 64,00 m2 

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 
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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 

Espaço de Venda n.º 115 – Têxteis e marroquinaria – Área de 10,00 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. 

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. 
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As candidaturas ao sorteio deverão ser apresentadas na Câmara Municipal de 

Caminha entre os dias 21 de dezembro a 20 de Janeiro de 2016, 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. 

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. 
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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. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira e Rui Fernandes, 0 votos 

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

Vanda Pêgo. 

 

PROPOSTA N.º 9 – PLANO ANUAL DE FEIRAS DO CONCELHO DE CAMINHA 

PARA O ANO 2016 

 

Determina o regime jurídico aplicável às feiras – Lei 27/2013, de 12 de Abril – que a 

Câmara Municipal aprove e publique até ao início de cada ano civil, o plano anual de 

feiras do concelho. 
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Assim, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar o Plano anual de Feiras 

do Concelho de Caminha para o ano de 2016, conforme mapa anexo, o qual fica a 

fazer parte integrante dos originais desta ata. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira e Rui Fernandes, 0 votos 

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

Vanda Pêgo. 

 

PROPOSTA N.º 10 – AVERBAMENTO DO LUGAR NÚMERO 18 DA  FEIRA 

SEMANAL DE CAMINHA – REQUERENTE: ALEXANDRE TIAGO MA RTINS 

GOMES 

 

O requerente, Alexandre Tiago Martins Gomes, na qualidade de atual titular do 

espaço de venda n.º 18 na feira semanal de Caminha, destinado ao comércio de 

calçado, vem requerer o averbamento do direito de ocupação do espaço de venda 

que lhe está atribuído a favor de seu sogro José da Silva Fernandes. Para o efeito 

apresenta cópia do Assento de Casamento, de acordo com o solicitado no ofício 

928/DAESSA, cópia da mera comunicação prévia relativa à atividade de comércio a 

retalho não sedentário enviada à DGAE e fundamentação para o pedido, descrita na 

informação técnica de 19/10/2015 e que se transcreve:  

“- O requerente, na qualidade de atual titular do espaço de venda n.º 18 da feira 

semana de Caminha, destinado ao comércio de calçado, vem requerer o 

averbamento do direito de ocupação do espaço que lhe está atribuído a favor de seu 

sogro José da Silva Fernandes. 

- 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 o seu sogro a exercer a atividade de feirante.”  

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

nesta data, o requerente Alexandre Tiago Martins Gomes tem o pagamento das 
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taxas devidas pela ocupação do espaço de venda em causa, efetuadas até ao mês 

de dezembro de 2015.  

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 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.  

Face aos fundamentos referidos, e verificando-se que a pessoa para a qual é 

requerido o averbamento se enquadra nos pressupostos excecionais previstos no n.º 

8 do art.º 12.º considera-se que a pretensão tem, nos termos apresentados, 

enquadramento nas situações previstas no Regulamento Municipal das Feiras do 

Município de Caminha. 

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

delibere aprovar o referido averbamento. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira e Rui Fernandes, 0 votos 

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

Vanda Pêgo. 

 

PROPOSTA N.º 11 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA À POSTURA DE  TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA DE CAMINHA E VILARELHO PARA OS 

FESTEJOS DA PASSAGEM DE ANO 
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Em virtude da realização do programa da TVI “Somos Portugal” e dos festejos de 

passagem de ano torna-se necessário efetuar o corte e condicionamento de trânsito 

e estacionamento em várias artérias da União de Freguesias de Caminha e 

Vilarelho, entre o dia 29 de Dezembro de 2015 e 01 de Janeiro de 2016. 

Ponderando o interesse da atividade, nomeadamente nas tradições culturais da 

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

Municipal delibere aprovar a alteração temporária à postura de trânsito e 

estacionamento como se indica: 

1. Suspensão temporária de trânsito (exceto acesso a Bombeiros, Táxis e RSU) 

e proibição de estacionamento automóvel, entre as 09:00h do dia 29 de dezembro 

de 2015 e as 23:00h do dia 31 de dezembro de 2015, nas seguintes artérias da 

União de Freguesias de Caminha e Vilarelho: Largo Dr. Luís Fetal Carneiro e Rua 

Condestável Nuno Alvares Pereira; 

2. Suspensão temporária de trânsito (exceto acesso a Bombeiros, Táxis e RSU) 

e proibição de estacionamento automóvel, entre as 23:00h do dia 29 de dezembro 

de 2015 e as 04:00h do dia 01 de janeiro de 2016, nas seguintes artérias da União 

de Freguesias de Caminha e Vilarelho: Largo Dr. Luís Fetal Carneiro; Rua 

Condestável Nuno Alvares Pereira e Rua 16 de Setembro; Largo Calouste 

Gulbenkian; Rua de São João, Praça Conselheiro Silva Torres e Rua Lino José 

Felgueiras da Silva; 

3. Suspensão temporária de trânsito (exceto acesso a garagens) e proibição de 

estacionamento automóvel (exceto lugares reservados à unidade hoteleira), entre as 

23:00h do dia 29 de dezembro de 2015 e as 04:00h do dia 01 de janeiro de 2016, na 

zona nascente do Parque de Estacionamento da Praça Pontault-Combault;  

4. Deslocação temporária da Praça de Táxis para a Rua Lino José Felgueiras da 

Silva, do lado oposto ao Quartel de Bombeiros, entre as 08:00h do dia 30 de 

Dezembro de 2015 e as 08:00h do dia 01 de Janeiro de 2016; 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que existem várias referências a um 

parecer da Junta de Freguesia mas na documentação não consta nenhum parecer 

da Junta de Freguesia. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que foi efetuada uma consulta 

informal à Junta de Freguesia. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira e Rui Fernandes, 0 votos 

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

Vanda Pêgo. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  fizeram a seguinte 

declaração de voto: A nossa abstenção vem no sentido de faltar aqui o parecer do 

Presidente da Junta de Caminha. 

 

O Senhor Presidente  solicitou a inclusão de mais uma proposta na Ordem de 

Trabalhos, a qual foi aceite por todos os Senhores Vereadores e passou a designar-

se proposta número doze. 

 

PROPOSTA N.º 12 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À JUNTA DE  FREGUESIA DE 

VILA PRAIA DE ÂNCORA 

 

A Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora vem solicitar um subsídio para fazer 

face às despesas decorrentes do funcionamento das casas de banho públicas da 

Avenida Dr. Ramos Pereira; 

Considerando que este serviço foi prestado ininterruptamente durante os meses de 

Julho, Agosto e Setembro; 

Considerando que neste período enquadraram-se as festas em honra de Nossa 

Senhora da Bonança, que por si só trazem um acréscimo substancial de serviço; 
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Considerando o espirito de colaboração deste executivo; 

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; 

Propõe-se  que seja atribuído à Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora um 

subsídio no valor de 2 484,60€ para apoio nas referidas despesas. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  reiterou que o e-mail da Senhora Vereadora 

Vanda Pêgo seja corrigido. Disse que os Vereadores do PSD vão votar contra 

porque continua a não haver informação suficiente sobre os fundos disponíveis. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que no seguimento do que o Senhor 

Vereador Flamiano Martins disse, a competência deste serviço é do município, tendo 

a Junta de Freguesia assumido uma competência que é do município.  

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira e Rui Fernandes, 3 votos 

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

abstenções. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata fizeram a seguinte 

declaração de voto: Apesar de estarmos favoráveis à proposta de atribuição desta 

verba à Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora. Votamos contra porque nos 

faltam documentos para a verdadeira análise dos fundos disponíveis.  

 

PROPOSTA N.º 13 – APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA  

 

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

de ata, propõe-se  a sua aprovação. 
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A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Rui Fernandes, Flamiano 

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

 

E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião 

quando eram 15 horas e 45 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, 16 de Dezembro de 2015 

 

ASSINATURAS: 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

Luís Miguel da Silva Mendonça Alves 

 

O ASSISTENTE TÉCNICO 

 

___________________________________________ 

Tomás Henrique Fernandes Antunes 


