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ATA NÚMERO 21/13-17 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA TRÊS DE 

SETEMBRO DO ANO DOIS MIL E 

CATORZE 

 

Aos três dias do mês de setembro do ano dois mil e catorze, 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 GUILHERME 

CESÁRIO LAGIDO DOMINGOS, RUI PEDRO TEIXEIRA FERREIRA DA SILVA, 

FLAMIANO GONÇALVES MARTINS, LILIANA SOFIA BOUÇA SILVA E MANUEL 

SOUSA MARQUES. 

 

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

cuja falta foi justificada. 

 

Iniciada a reunião, às 15 H 00 M, 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 saudou todos os vereadores e presentes, e dado ter sido a 

primeira reunião após um período de férias, disse que, teremos uma ordem de 

trabalhos com algumas ratificações e alongada; de seguida deu a palavra aos 

Senhores Vereadores. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins saudou os presentes e solicitou ao Senhor 

Presidente que não faça um interregno de um mês para as reuniões de Câmara, 

uma vez que se verificam algumas situações que tem de ser resolvidas, dado o 

número de ratificações que está na ordem de trabalhos, e mesmo outros assuntos a 

discutir neste órgão; de seguida disse que existe uma queixa generalizada por parte 

da população de Vila Praia de Âncora por falta de animação cultural; perguntou ao 

Senhor Presidente qual o ponto de situação do Ferry, apesar de não querer ser 

maçador, mas estamos no final do Verão e tudo continua na mesma, gostaríamos de 

ter acesso ao contrato com a empresa que está a realizar a dragagem, e se a 

despesa é partilhada com La Guardia. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva saudou os presentes e de seguida lamentou 

não ter havido reuniões durante o mês de agosto; perguntou ao Senhor Presidente 

se já tem as respostas aos requerimentos apresentados em 08 de julho; lamentou 

que não tenham dado comprimento aos prazos legais de resposta aos 

requerimentos. 

 

O Senhor Presidente disse que ainda não tinha a resposta por escrito 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva leu dois requerimentos os quais ficam a fazer 

parte integrante desta ata. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques disse que, encontrando-nos ainda em 

período de época balnear, chamo a atenção do estado da Praia do Forte do Cão, 

uma vez que se encontra cheia de algas e estão a provocar um cheiro 

nauseabundo, proponho que se criem iniciativas perante a Marinha para que se 

proceda à limpeza, a bem do bom ambiente. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que já se passou o mesmo problema 

por três vezes na Praia de Moledo, e de imediato foi contactado o Comandante da 
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Marinha e da Policia Marítima e não se opuseram em que o Município procedesse à 

limpeza; relativamente à Praia do Forte do Cão será resolvida da mesma maneira 

que o fizemos na Praia de Moledo, e agradeço o facto de alertar, porque 

normalmente dá-se uma volta pelo Concelho mas nem sempre as coisas acontecem 

nesse momento, o que constatei foi o agrado da população por se ter resolvido de 

uma maneira tão rápida e eficaz os problemas das praias a nível de obras 

nomeadamente na Praia de Moledo, que estas acabaram com a antecedência de 

um mês da data prevista. 

 

O Senhor Presidente pediu ao Senhor Vereador Guilherme Lagido para informar de 

forma especificada o tempo provável de remoção das algas. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido informou que como se trata de uma Praia 

com Bandeira Azul, obedece a requisitos, e neste tipo de praia entre as 8.00horas e 

as 20.00horas não pode haver qualquer tipo de perturbação, pelo que devem ser 

removidas depois desse período, e para isso tem que haver uma maré em baixo 

para que se possa proceder aos trabalhos. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva deu uma palavra de agrado ao governo pela 

sensibilidade que tem mostrado pelos pescadores de Vila Praia de Âncora, pelo 

facto de se dar inicio às obras de desassoreamento do Portinho. 

 

O Senhor Presidente em resposta a alguns pontos sublinhados em reunião; disse 

que uma das batalhas que se travou logo que se iniciou o mandato, foi a questão do 

Portinho de Vila praia de Âncora, este é um problema estrutural que não se resolve 

com dragagens, estas apenas vêm atenuar. Tem sido uma questão bastante 

debatida e finalmente houve uma resposta positiva, havendo também a necessidade 

do contributo da Câmara, não financeiramente, mas a nível técnico, com a 

elaboração de todo o Plano de Segurança e Higiene, houve a esperança de se dar 

início aos trabalhos no mês de agosto, mas pela informação que tenho só será 
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possível durante o mês de setembro. Colocamos os representantes da Direção 

Geral de Recursos Naturais Segurança e Serviços Marítimos em contacto com os 

pescadores (Associação), porque este será um contributo fundamental para a 

resolução desta questão, uma vez que são estes que conhecem melhor toda aquela 

área do Portinho. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques perguntou se os trabalhos já tinham iniciado, 

uma vez que anda uma draga a fazer o percurso. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que não, apenas anda a fazer o 

reconhecimento da área.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que há cerca de três meses teve uma 

reunião com o Secretario de Estado do Mar, Dr.º Manuel Pinto de Abreu 

conjuntamente com a Associação de Pescadores e nessa altura foram apresentadas 

várias questões ao Secretario de Estado, e este mostrou uma grande sensibilidade e 

deu conhecimento que este desassoreamento seria iniciado este ano, uma vez que 

consta do orçamento de estado. 

 

O Senhor Presidente disse, relativamente à paragem das reuniões durante o mês 

de agosto, e face à avaliação que se fez chegamos a um consenso, será melhor 

haver pelo menos uma reunião durante esse período; quanto à animação em Vila 

Praia de Âncora, o executivo tem toda a sensibilidade para ouvir a crítica a essa ou 

outras matérias, além de pensar que podemos sempre melhorar; o Verão, do ponto 

de visto do tempo, não foi o mais amigável para que as coisas pudessem acontecer, 

mas do ponto de vista da população, da ligação entre as pessoas e o Concelho, 

tivemos bastante gente nos dois polos do concelho tanto a norte como mais a sul; 

houve um esforço para tentar criar alguns polos de animação, mas também criar 

focos de sustentabilidade, de ancoragem das próprias pessoas, relembro que nestes 

meses de Verão tivemos em Vila Praia de Âncora o concerto da Teresa Salgueiro, o 
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Anselmo Ralph, o Festival Ibérico de Folclore, a Festa do Espadarte, a Feira à moda 

Antiga, um Torneio de Futebol de Praia, entre outras atividades, mas a opinião é 

sempre importante para continuarmos a fazer o nosso trabalho; como é natural, se 

houver maior capacidade financeira, mais faremos; quanto ao ferry- boat, esta é uma 

questão importante, uma vez que nos preocupa; relativamente à falta de 

comunicação entre o movimento de empresários e a Câmara Municipal, isso não 

existe, e mesmo por parte dos empresários também penso que não existe esse 

desagrado, temos sempre incentivado os empresários a estar ao nosso lado nesta e 

noutras matérias. Como todos sabemos, o ferry- boat funciona em Caminha com a 

capacidade de injetar pessoas e recursos financeiros para o concelho; existe sempre 

um dialogo com os empresários aonde se vai dando conta do que se está a passar, 

para que todos juntos consigamos resolver este problema da melhor forma, temos 

feito um esforço para colmatar essa ineficiência do ferry- boat, na verdade o ferry- 

boat tem dois problemas, no canal de navegação e no cais de embarcação; no canal 

de navegação, nós Município não o conseguimos resolver, precisamos de uma 

mobilização estadual e mesmo até de dois estados diferentes; o problema do 

embarcadouro aqui do cais de atracação, já o tentamos resolver porque achamos 

fundamental e assumimos fazer a limpeza do cais dentro das nossas capacidades 

financeiras; após várias propostas apresentadas para executar o trabalho, 

subscrevemos o contrato com uma empresa galega, que foi aquela que se 

enquadrou dentro das possibilidades do Município; deram inicio aos trabalhos de 

limpeza e o prestador dos serviços não tem sido suficientemente competente para 

cumprir o que tinha acordado com o Município, o que tem provocado que hoje ainda 

exista o problema no cais de embarcação; temos colocado todas as hipóteses, ou 

mantemos a empresa a fazer a limpeza, apesar de ser lenta, ou dizemos ao 

prestador de serviços que não cumpriu o que estava acordado com o Município e 

denunciamos o contrato e abrimos novo concurso, mas na verdade todos os 

orçamentos que chegaram à Câmara de outras empresas, todos eles não estão ao 

alcance financeiro da Câmara; a ultima hipótese que andamos a trabalhar já há 

algum tempo é de sensibilização do governo, para fazer esta limpeza, mesmo 
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colocando a hipótese de ser cofinanciada por nós, e temos falado com a Agência 

Portuguesa do Ambiente e estes tem transmitido o sentimento de que estão a tentar 

arranjar uma solução, o executivo quer o ferry em funcionamento o quanto antes 

possível. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que lamenta que La Guardia não pague o 

que tem em divida porque isso ajudaria agora na resolução deste problema. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS, FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE CONTENTORES 

E LIMPEZA URBANA E PRAIAS DO MUNICÍPIO DE CAMINHA- APROVAÇÃO 

DO TERCEIRO RELATORIO FINAL E NÃO ADJUDICAÇÃO 

 

De acordo com o terceiro relatório final, elaborado pelo júri do procedimento 

referente ao Concurso Limitado por Prévia Qualificação para Aquisição de Serviços 

de Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos, Fornecimento, Manutenção 

e Lavagem de Contentores e Limpeza Urbana e Praias do Município de Caminha”, o 

júri deliberou excluir todas as propostas. 

Assim, propõe-se que a Câmara delibere nos termos da alínea b) do n.º1 do art.º 79 

e n.º1 do art.º80 do Código dos Contratos Públicos, a não adjudicação e 

consequente revogação da decisão de contratar. 

 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse o seguinte: 

“Do pouco que sabemos sobre o andamento deste procedimento é que somente 

foram admitidas pelo júri do concurso duas propostas de preço; 
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. Sabemos que as empresas respetivas apresentaram em sede de audiência de 

interessados as suas reclamações fundamentadas;  

. Sabemos também que no segundo relatório final do júri se deliberou pela exclusão 

das duas empresas resultando daí o concurso ter ficar deserto, e de que uma das 

empresas apresentou, nos termos da legislação do CCP (Código dos Contratos 

Públicos), novas alegações em sede de reclamação. 

Antes de qualquer formatação do nosso sentido de voto perguntamos que 

deliberação do júri recaiu sobre a última reclamação e se já foi notificada ao 

interessado? 

Foram devidamente ponderadas e acauteladas todas e quaisquer repercussões ao 

nível contencioso e financeiro da proposta em discussão? 

Com toda a legitimidade temos várias dúvidas de vária ordem mas que não 

questionamos, para além das considerações anteriormente levantadas. Em 

consciência abstemo-nos neste ponto e apresentamos a respetiva declaração de 

voto.” 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que  numa primeira fase entendia-se 

que havia um concorrente que apresentava todas as condições para executar o 

serviço, posteriormente chegou-se à conclusão que o concorrente não correspondia 

à totalidade do caderno de encargos, uma vez que consideravam que a limpeza 

seria apenas de segunda a sábado e o júri de concurso entendeu que eram todos os 

dias da semana incluindo o domingo, e desta decisão o concorrente foi notificado e 

reagiu, onde apresentou algumas alegações em que entende que seriam apenas os 

dias uteis da semana, pelo que se entendeu que não havia nada em contrario à 

decisão tomada; face a todos estes pressupostos nenhum concorrente cumpriu 

integralmente com o caderno de encargos apresentado, logo decidiu-se que o 

concurso ficou deserto, saliento que todas estas decisões tomadas obtiveram 

parecer jurídico do Diretor de Departamento. 
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A presente proposta foi aprovada com 3 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, 0 votos contra e 

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

Marques 

 

Declaração de Voto: 

Os Senhores Vereadores do PSD abstêm-se em relação à aprovação do 3º relatório 

do concurso para Recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos, fornecimento, 

manutenção e lavagem de contentores e limpeza urbana e praias do município de 

caminha por terem dúvidas acerca das repercussões para o Município resultantes da 

decisão de não adjudicação a qualquer dos concorrentes, repercussões essas que 

poderão ser de âmbito contencioso ou financeiro. 

 

 

PROPOSTA N.º 02 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE CONCURSO 

PÚBLICO INTERNACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA 

E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, FORNECIMENTO, 

MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE CONTENTORES E LIMPEZA URBANA E 

PRAIAS DO MUNICÍPIO DE CAMINHA” E APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO 

PROCEDIMENTO  

 

Considerando o concurso limitado por prévia qualificação n.º 34/2013 para prestação 

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

manutenção e lavagem de contentores e limpeza urbana do município de caminha: 

- que o mesmo ficou deserto; 

- que sabendo-se que o contrato em vigor termina a 30 de novembro do ano 

corrente, torna-se absolutamente necessário promover novo procedimento de 

contratação pública, em tempo útil; 

- que acresce a inexistência  de equipamento e meio humanos no Município de 

Caminha; 
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- que a reformulação efetuada adota o procedimento “Concurso Publico 

Internacional”, uma vez que o concurso publico por previa qualificação se prolonga 

mais no tempo, conforme decorre no CCP; 

- que por razões de carácter económico-financeiro entendeu-se que o prazo da 

prestação de serviços não deverá ser inferior a 8 anos. Este prazo é desejável para 

permitir a amortização do investimento relativamente avultado que o adjudicatário 

terá de fazer. Permitir-se-á assim aos concorrentes, dispor do período de tempo 

necessário e adequado à diluição dos custos relacionados com o investimento que 

inicialmente terão que efetuar, nomeadamente aquisição de equipamentos, 

máquinas viaturas e outros. Desta forma, será possível obter melhores condições 

financeiras, para prestação do serviço junto do mercado e assegurar um contrato 

que beneficie o erário público municipal. O prazo referido propiciará ainda, 

estabilidade à execução do serviço. 

- que o prazo de vigência da prestação de serviços será de oito anos, prevê-se um 

preço base para o concurso de € 6.240.000,00 acrescidos de IVA à taxa legal em 

vigor; 

Propõe-se que a Câmara delibere aprovar as peças do procedimento, e a abertura 

do respetivo concurso esta última condicionada à autorização prévia da Assembleia 

Municipal; 

Propõe-se ainda que a Câmara delibere submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal para que seja autorizado o cabimento e compromisso 

orçamental, autorizado o encargo e a respetiva assunção do compromisso 

plurianual e seja autorizada a abertura de procedimento de Concurso Público 

Internacional para Prestação de Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos 

Sólidos Urbanos, Fornecimento, Manutenção e Lavagem de Contentores e Limpeza 

Urbana e Praias do Município de Caminha; 

Mais se propõe que a Câmara aprove a Constituição do júri nos seguintes termos: 

Presidente: 

 Fernando José Aleixo, Técnico Superior 
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Vogais Efetivos:  

 José Luís Curralo Gonçalves, Técnico Superior 

 Marco Filipe Salgueiro Pereira, Técnico Superior 

Vogais Suplentes: 

 Ana Veloso Dourado Ferreira, Técnica Superior 

 João Fernando Sobral Araújo Ferreira, Técnico Superior 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins perguntou se o caderno de encargo se 

mantem com as mesmas condições. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que o caderno de encargos em 

termos de âmbito e serviços a prestar é a mesma coisa, apenas sofre uma 

alteração nos anexos, em que cada anexo era específico para cada serviço a 

efetuar, unicamente foi sintetizado tudo num único anexo. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que um procedimento deste tipo é 

moroso, e que, salvo melhor opinião, jamais estará concluído até 30 de novembro 

do corrente ano.  

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira disse que até à adjudicação a nova empresa terá 

de se fazer ajustes diretos. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, 0 votos contra e 

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

Marques. 
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PROPOSTA N.º 03 – RATIFICAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DA ENTIDADE 

EMPREGADORA PÚBLICA ENTRE O MUNICIPIO DE CAMINHA E O STAL 

 

Propõe-se que a Câmara delibere ratificar a assinatura do Acordo Coletivo da 

Entidade Empregadora Pública de 27 de agosto do corrente ano, entre o Município e 

Caminha e o STAL, o qual fica a fazer parte integrante dos originais desta ata. 

 

O Senhor Presidente disse que esta proposta decorre de uma manifestação 

demonstrada quer política, quer formal de modo a que houvesse uma exceção da 

carga horária que o Governo aplicou das 40 horas de trabalho a todos os 

funcionários públicos; entendeu-se como em outras Autarquias que existe uma 

autonomia por parte dos Municípios, para se poder tomar uma decisão nesta 

matéria, mantendo-se as 35 horas, nesse sentido negociamos com os sindicatos de 

modo a se chegar a um acordo; conclui-se a aplicação das 35 horas semanais para 

todos os funcionários da Câmara Municipal de Caminha, sabemos que este acordo 

terá de ter a chancela por parte do governo. Existe ainda um conflito latente entre 

posturas diversas e todos aguardamos uma postura definitiva da Procuraria Geral da 

Republica.   

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse o seguinte: 

Sendo o Sr. Presidente “arauto” do diálogo, da democracia e da liberdade estamos 

convictos  que também nesta matéria ignorou simplesmente essas máximas pois 

esta Ratificação deveria ser precedida de outra discussão neste órgão. 

Também temos algumas dúvidas se os trabalhadores foram devidamente 

informados das repercussões deste Acordo, com ênfase para o conjunto de 

trabalhadores não sindicalizados em qualquer estrutura sindical e para aqueles que 

são sindicalizados noutras estruturas que não o STAL. 

Qual a percentagem dos colaboradores do município sindicalizados no STAL? 20%, 

30%, 35% ou mais? 
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Obviamente que o Sr. Presidente deveria ter ido muito mais além, pois deveria ser 

um acordo com anuência de todas as estruturas sindicais com trabalhadores 

sindicalizados e uma adenda de compromisso por uma comissão "ad hoc" que 

representasse os não sindicalizados. 

Também se nos colocam algumas dúvidas ao clausulado do Acordo que "damos de 

barato" com uma ressalva: a Lei nº 53/2014, de 20 de junho, dedica o seu capítulo II 

às Comissões de Trabalhadores que a funcionar retiram muitas matérias vertidas no 

Acordo às Estruturas Sindicais, particularmente e neste caso ao STAL. Assim, com 

todo o devido respeito o Acordo deveria conter alguma cláusula às Comissões de 

Trabalhadores, pois elas podem ser criadas a todo o momento, sempre que os 

trabalhadores o queiram fazer. O sentido de voto dos vereadores do PSD é a 

abstenção, apresentando a respetiva declaração de voto. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, 0 votos contra e 

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

Marques. 

 

DECLARAÇÃO DE VOTO: 

Os vereadores do PSD apesar das dúvidas levantadas no período de discussão da 

proposta abstêm-se porque entendem que este processo é da vossa 

responsabilidade, restando à oposição realizar o seu trabalho de acompanhamento 

e fiscalização da maioria do executivo 

 

PROPOSTA N.º 04 – PERIODOS DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA 

 

De acordo com a informação dos serviços propõe-se que a Câmara delibere aprovar 

o novo período de funcionamento e atendimento dos serviços da Câmara Municipal 

de Caminha, o qual fica a fazer parte integrante dos originais desta ata. 
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O Senhor Presidente disse que os novos horários eram uma questão fundamental 

para o funcionamento do Município; sabia-se que havia algumas deficiências no 

funcionamento de alguns serviços; aguardou-se a alteração da Estrutura Orgânica, 

foram ouvidos vários serviços, várias pessoas, não estavam todos de acordo com a 

proposta apresentada. Esta proposta resulta de uma avaliação do executivo, sobre o 

bom funcionamento da Câmara Municipal, resulta também de uma avaliação, do 

ponto de vista do executivo, sobre a aplicação da jornada continua, que não 

respondia aos princípios da Lei. Assim decidimos implementar o novo horário, para 

que houvesse uma boa prestação de serviços aos nossos cidadãos. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins perguntou se existe muita urgência na 

aprovação desta proposta. 

 

O Senhor Presidente disse que fazia todo o sentido serem aprovados os novos 

horários de funcionamento, uma vez que já foram aprovadas as 35 horas semanais 

de trabalho e a nova Estrutura Orgânica. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse o seguinte: 

Sr. Presidente a "informação da proposta" é subscrita pela Coordenadora Técnica da 

Secção de Pessoal adstrita à Divisão Administrativa, Jurídica e Sociocultural e na 

dependência do Departamento; Não se percebe porque a informação da proposta 

não colhe o parecer dos dirigentes que são os superiores hierárquicos da 

Coordenadora Técnica. 

Disse que resulta do debate entre o Executivo (só o executivo PS). 

O que nos apresenta aqui é uma proposta  para "Horários de 

Funcionamento/Atendimento dos Serviços da Câmara Municipal Caminha", conceito 

este que não está vertido na Lei nº 35/2014, pois trata-se de matéria de Períodos de 

Funcionamento e de Atendimento. 
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Atendendo a que a proposta inclui conceitos não previstos na lei e que não 

apresentaram enquadramento legal para a presente proposta, só nos resta solicitar 

que este ponto seja retirado da ordem de trabalhos, sob pena de não podermos 

votar favoravelmente a proposta. 

 

O Senhor Presidente agradeceu o contributo dado pelo Senhor Vereador Flamiano; 

disse que houve um diálogo excessivo em alguns sectores, e garanto que do ponto 

de vista dos sindicados, dos dirigentes e trabalhadores, chegou-se a esta conclusão, 

que resulta de uma longa avaliação. 

 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, 3 votos contra 

dos Senhores Vereadores dos Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques e 0 

abstenções. 

O Senhor Presidente usou do voto de qualidade. 

 

PROPOSTA N.º 05 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE 

DATADO DE 11 DE AGOSTO DE 2014- ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE 

CONCURSO PUBLICO URGENTE- “CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL 

DE LANHELAS” 

 

Proposta Retirada 

 

PROPOSTA N.º 06 – PROTOCOLO ENTRE O CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA E A UNIÃO DE FREGUESIAS DE GONDAR E ORBACÉM 

 

Propõe-se a aprovação da minuta de protocolo entre o Câmara Municipal de 

Caminha e a União De Freguesias de Gondar e Orbacém, o qual fica a fazer parte 

integrante dos originais desta ata. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins perguntou se a equipa que menciona o 

protocolo é Municipal ou da freguesia. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que a equipa pertence ao Município e 

a ideia do protocolo com a União de Freguesias de Gondar e Orbacém, será estes 

cederem a viatura para que uma equipa de pessoas com formação em sapadores 

florestais dê resposta a todas as solicitações dentro da área do Município. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 07 – PROTOCOLO ENTRE A CASA DO POVO DE LANHELAS E 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA  

 

Propõe-se que a Câmara delibere ratificar a assinatura do Protocolo de 30 de julho 

do corrente ano, entre Casa do Povo de Lanhelas e a Câmara Municipal de 

Caminha, o qual fica a fazer parte integrante dos originais desta ata 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 08 – ALTERAÇÃO ÀS NORMAS DE FUNCIONAMENTO “MÃOS 

D’ARTE- FEIRA DE ARTESANATO E ARTES DECORATIVAS DO CONCELHO 

DE CAMINHA” 
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Face à informação dos serviços, propõe-se a alteração às Normas de Participação 

na Feira de Artesanato e Artes Decorativas do Concelho de Caminha – “Mãos 

D’Arte”, as quais ficam a fazer parte integrante dos originais desta ata. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 09 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE MUSICAL 

BANDA LANHELENSE 

 

Em conformidade com o disposto na alínea u), n.º 1, do art.º 33º, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal “apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

das doenças.” 

Assim e com base na informação dos serviços, propõe-se a atribuição de um 

subsídio à Sociedade Musical Banda Lanhelense, no valor de 5.400,00 Euros, 

referente a quatro espetáculos realizados no concelho de Caminha. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO ETNOGRAFICO 

DE VILA PRAIA DE ÂNCORA 

 

Em conformidade com o disposto na alínea u), n.º 1, do art.º 33º, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal “apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 
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município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

das doenças.” 

Assim e com base na informação dos serviços, propõe-se a atribuição de um 

subsídio ao Grupo Etnográfico de Vila Praia de Âncora, no valor de 5.000,00 Euros, 

como forma de comparticipação para organização do Festival Ibérico de Folclore. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 11 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À JUNTA DE FREGUESIA DE 

SEIXAS 

 

Em conformidade com o disposto na alínea u), n.º 1, do art.º 33º, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal “apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

das doenças.” 

Assim e com base na informação dos serviços, propõe-se a atribuição de um 

subsídio à Junta de Freguesia de Seixas, no valor de 800,00 Euros, como forma de 

comparticipação para organização do Mercado Medieval de Seixas. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 12 – FIXAÇÃO DE VALORES DO PROLONGAMENTO DE 

HORÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2014/2015 
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Considerando o Despacho Conjunto n.º 300/97, de 9 de setembro, que define as 

normas que regulam a comparticipação dos pais e encarregados de educação na 

Componente de Apoio à Família (CAF), nomeadamente o seu artigo 2.º determina 

que a comparticipação familiar é indicada, antes do início de cada ano letivo; 

Considerando que a gestão dos valores a cobrar ao nível dos serviços de 

Prolongamento de Horário é da competência da Câmara Municipal; 

Considerando a deliberação aprovada em reunião de Câmara de 26 de Outubro de 

2011, sobre os valores da Componente de Apoio À Família assente em princípios de 

convergência de valores, tendo em vista uma maior equidade social onde os 

montantes a cobrar ficaram definidos até ao ano letivo de 2014/2015; 

Considerando que a proposta precedente não se adequa à atual conjuntura 

económico-financeira; 

Considerando que é objetivo da Câmara Municipal de Caminha apoiar as famílias 

concelhias;  

Considerando que as dificuldades económicas se têm agravado, propõe-se que a 

Câmara delibere aprovar que os valores praticados do ano letivo anterior se 

mantenham, conforme quadro que segue: 

 

Componente de Apoio à Família 

 

Prolongamento de horário nos Jardins-de-infância 

Escalões Cálculo escalões Mínimo Máximo Aplica-se mínimo Máximo 

1 Até 30% SMN 0,00 € 145,50 € 3,00%          -   €         4,37 €  

2 De 30% a 50 % do SMN 145,51 € 242,50 € 5,50%        8,00 €       13,34 €  

3 De 50% a 70% do SMN 242,51 € 339,50 € 5,50%      13,34 €       18,67 €  

4 De 70% a 100% do SMN 339,51 € 485,00 € 6,00%      20,37 €       29,01 €  

5 De 100% a 150% do SMN 485,01 € 727,50 € 6,00%      29,10 €       43,65 €  

6 > 150% do SMN 727,51 €  … 6,00%      43,65 €       ------ €  

 
 

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 
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Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 13 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA 

ARRENDAMENTO DE UMA LOJA EXTERIOR, NO MERCADO MUNICIPAL DE 

VILA PRAIA DE ÂNCORA, DESTINADA À INSTALAÇÃO DE 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAL 

 

Propõe-se a aprovação do Caderno de Encargos do concurso em epígrafe e a 

definição do prazo de entrega das propostas e dos documentos que a acompanham, 

até às 16 horas, do dia 30 de setembro de 2014, no “Front – Office” do Município de 

Caminha, bem como a aprovação da abertura do procedimento respetivo. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 14 – ISENÇÃO DE TAXAS REFERENTES À OCUPAÇÃO DO 

ESPAÇO PÚBLICO À “ARTE NA LEIRA”- RATIFICAÇÃO 

 

Nos termos da informação dos Serviços propõe-se a ratificação da isenção das 

taxas referentes à ocupação do espaço público do dia 25 de agosto a 01 de 

setembro, na Praça Conselheiro Silva Torres em Caminha, junto à Caixa Geral de 

Depósitos, para a promoção de duas viaturas marca “Volvo”, dada a ação 

promocional estar inserida no evento “Arte na Leira” que decorre na Serra D’Arga. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 
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PROPOSTA N.º 15 – DEVOLUÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA OCUPAÇÃO DO 

ESPAÇO DE VENDA N.º35 DA FEIRA MUNICIPAL DE CAMINHA A PAULINO 

JOSÉ DUARTE RIBEIRO 

 

De acordo com a informação dos serviços e em conformidade com o disposto no 

artigo 47º, do Regulamento Municipal das feiras do Município de Caminha, propõe-

se a devolução da taxa devida pela ocupação do espaço de venda n.º35, referente 

ao dia 14 de maio de 2014, uma vez que o mesmo não pode exercer a atividade em 

virtude de no mesmo espaço de venda se encontrarem dois veículos estacionados, 

para o qual a autoridade policial não conseguiu a sua remoção em tempo útil. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 16 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – HENRIQUE MANUEL LOPES CONDE 

 

De acordo com a informação dos serviços e em conformidade com o disposto na 

alínea b), do n.º 6, do artigo 161º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e 

Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais e na alínea c), 

do n.º 8, do mesmo artigo, “a entidade gestora poderá isentar total ou parcialmente 

das taxas e tarifas previstas, desde que requerido e mediante prévia deliberação da 

Câmara Municipal, …os consumidores de comprovada situação sócio-económica 

débil”.  

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se a isenção total da dívida de 

consumo de água referente aos meses junho, julho, agosto, setembro, outubro, 

novembro e dezembro de 2013 e janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 

2014, a Henrique Manuel Lopes Conde, residente no Lugar do Serrape 93, na 

Freguesia de Vile, consumidor n.º 7364, conforme consta no anexo 2 dos 
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parâmetros da avaliação socioeconómica deliberados na reunião de câmara do dia 

dezoito de Janeiro de 2012. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 17 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA- JOSE ALBERTO SERRO MARTINS 

 

De acordo com a informação dos serviços e em conformidade com o disposto na 

alínea b), do n.º 6, do artigo 161º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e 

Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais e na alínea c), 

do n.º 8, do mesmo artigo, “a entidade gestora poderá isentar total ou parcialmente 

das taxas e tarifas previstas, desde que requerido e mediante prévia deliberação da 

Câmara Municipal, …os consumidores de comprovada situação sócio-económica 

débil”.  

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se a isenção total da dívida de 

consumo de água referente aos meses abril, maio, junho e julho de 2014, a José 

Alberto Serro Martins, residente no Lugar de Bouças, na freguesia de Argela, 

consumidor n.º 10491, conforme consta no anexo 2 dos parâmetros da avaliação 

socioeconómica deliberados na reunião de câmara do dia dezoito de Janeiro de 

2012. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 18 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE 
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CONSUMO DE ÁGUA- JOSE ALBERTO SERRO MARTINS 

 

De acordo com a informação dos serviços e em conformidade com o disposto na 

alínea b), do n.º 6, do artigo 161º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e 

Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais e na alínea c), 

do n.º 8, do mesmo artigo, “a entidade gestora poderá isentar total ou parcialmente 

das taxas e tarifas previstas, desde que requerido e mediante prévia deliberação da 

Câmara Municipal, …os consumidores de comprovada situação sócio-económica 

débil”.  

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se a isenção total da dívida de 

consumo de água referente aos meses abril, maio, junho e julho de 2014, a José 

Alberto Serro Martins, residente no Lugar de Bouças, na freguesia de Argela, 

consumidor n.º 19843, conforme consta no anexo 2 dos parâmetros da avaliação 

socioeconómica deliberados na reunião de câmara do dia dezoito de Janeiro de 

2012. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 19 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – MARIA FERNANDA FERNANDES CASTRO 

 

De acordo com a informação dos serviços e em conformidade com o disposto na 

alínea b), do n.º 6, do artigo 161º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e 

Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais e na alínea c), 

do n.º 8, do mesmo artigo, “a entidade gestora poderá isentar total ou parcialmente 

das taxas e tarifas previstas, desde que requerido e mediante prévia deliberação da 

Câmara Municipal, …os consumidores de comprovada situação sócio-económica 

débil”.  
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Assim, face à informação dos serviços, propõe-se a isenção total da dívida de 

consumo de água referente ao meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2014, a 

Maria Fernanda Fernandes Castro, residente na Rua Frederico Augusto Lourenço 

n.º10-3.º Esq., na Freguesia de Caminha, consumidor n.º 16141, conforme consta no 

anexo 2 dos parâmetros da avaliação socioeconómica deliberados na reunião de 

câmara do dia dezoito de Janeiro de 2012. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 20 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DO RAMAL DE 

SANEAMENTO- ABILIO MARTINS SILVA 

 

Nos termos do n.º 3, do art.º 166º, do Regulamento Municipal dos Sistemas Públicos 

e Prediais de Abastecimento de Água e Saneamento do Concelho de Caminha, em 

casos de comprovada dificuldade económica por parte do consumidor e assim 

entendida pela Entidade Gestora, será permitido o pagamento fracionado do 

montante da fatura.  

Assim, face à informação dos serviços da Ação Social, propõe-se que a Câmara 

Municipal delibere que Abílio Martins Silva beneficie da isenção total do valor do 

ramal de saneamento, referente à sua habitação sita na Rua de Montezelo, na 

freguesia de Venade, conforme consta no anexo 2 dos parâmetros da avaliação 

socioeconómica deliberados na reunião de câmara do dia dezoito de Janeiro de 

2012. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 
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PROPOSTA N.º 21 – ISENÇÃO DA ACTUALIZAÇÃO DE TARIFA DE ÁGUA A 

MANUEL JOSE ALVES TORRES 

 

De acordo com a informação dos serviços e em conformidade com o disposto na 

alínea b), do n.º 6, do artigo 161º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e 

Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais e na alínea c), 

do n.º 8, do mesmo artigo, “a entidade gestora poderá isentar total ou parcialmente 

das taxas e tarifas previstas, desde que requerido e mediante prévia deliberação da 

Câmara Municipal, …os consumidores de comprovada situação sócio-económica 

débil”.  

Considerando os critérios aprovados em reunião de Câmara, no dia 18 de janeiro de 

2012, o munícipe reúne condições para a referida isenção. A isenção, conforme 

consta naquela deliberação de câmara, tem a duração de um ano, podendo o 

munícipe renovar o pedido de isenção através de requerimento dirigido ao 

Presidente da Câmara, dando lugar a uma nova reavaliação socioeconómica 

realizada pelo Setor da Saúde e Ação Social. 

Assim, propõe-se que a Câmara delibere a isenção da atualização de tarifa de 

água, a Manuel José Alves Torres, residente na Calçada do Cancelo n.º8, na 

freguesia de Seixas, consumidor 17296. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 22 – ISENÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – JOAQUIM CARMINDO DA SILVA GOMES 

 

De acordo com a informação dos serviços e em conformidade com o disposto na 

alínea b), do n.º 6, do artigo 161º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e 

Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais e na alínea c), 
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do n.º 8, do mesmo artigo, “a entidade gestora poderá isentar total ou parcialmente 

das taxas e tarifas previstas, desde que requerido e mediante previa deliberação da 

Câmara Municipal, …os consumidores de comprovada situação sócio-económica 

débil”.  

Face à capitação do agregado, propõe-se a isenção parcial de 75% do pagamento 

do valor em divida de consumo de água referente ao mês de janeiro de 2014, e o 

restante em 8 prestações mensais a Joaquim Carmindo Da Silva Gomes, 

residente na Rua Comendador Canas n.º236, na Freguesia de Vila Praia de Âncora, 

consumidor n.º 3780, conforme consta no anexo 2 dos parâmetros da avaliação 

socioeconómica deliberados na reunião de câmara do dia dezoito de Janeiro de 

2012. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 23 – ISENÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – MARIA OLIVIA FERREIRA RIBEIRO 

 

De acordo com a informação dos serviços e em conformidade com o disposto na 

alínea b), do n.º 6, do artigo 161º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e 

Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais e na alínea c), 

do n.º 8, do mesmo artigo, “a entidade gestora poderá isentar total ou parcialmente 

das taxas e tarifas previstas, desde que requerido e mediante previa deliberação da 

Câmara Municipal, …os consumidores de comprovada situação sócio-económica 

débil”.  

Face à capitação do agregado, propõe-se a isenção parcial de 75% do pagamento 

do valor em divida de consumo de água referente ao mês de maio de 2014, a Maria 

Olívia Ferreira Ribeiro, residente no Lugar do Cruzeiro, na Freguesia de Azevedo, 

consumidor n.º 2491, conforme consta no anexo 2 dos parâmetros da avaliação 
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socioeconómica deliberados na reunião de câmara do dia dezoito de Janeiro de 

2012. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 24 – PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA EM 

PRESTAÇÕES – MARIA ZÉLIA SIMÕES REINO 

 

Considerando o elevado valor das faturas de água; 

Considerando que esse valor se deveu a uma fuga de água; 

Considerando que o requerente não possui condições para proceder à liquidação do 

valor de uma só vez; 

Considerando que cabe à Câmara Municipal, apreciar e decidir sobre o deferimento 

do pedido de pagamento em prestações; 

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere conceder ao requerente o benefício do 

pagamento do valor em divida em prestações mensais, sendo que o valor da 

prestação mensal não poderá ser inferior ao valor da unidade de conta. A dívida é 

relativa ao mês de abril de 2014 no valor de 928,03€ mais juros de mora, referente 

ao consumo de água na instalação n.º 10485, sita no Lugar de Bouças, na freguesia 

de Argela. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 25 – PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA EM 

PRESTAÇÕES – MÁRIO JOSÉ PASSOS RAMOS 
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Considerando o elevado valor das faturas de água; 

Considerando que esse valor se deveu a uma fuga de água; 

Considerando que o requerente não possui condições para proceder à liquidação do 

valor de uma só vez; 

Considerando que cabe à Câmara Municipal, apreciar e decidir sobre o deferimento 

do pedido de pagamento em prestações; 

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere conceder ao requerente o benefício do 

pagamento do valor em divida em 3 prestações mensais. A dívida é relativa ao mês 

de março de 2014 no valor de 290.03€ mais juros de mora, referente ao consumo de 

água na instalação n.º 10470, sita no Lugar de Bouças, na freguesia de Argela. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 26 – ISENÇÃO DE TAXAS REFERENTES À COLOCAÇÃO DE 

PUBLICIDADE A MÁRIO RUBEN TORRALVO COSTA FREITAS - RATIFICAÇÃO 

 

De acordo com a informação dos serviços e em conformidade com o disposto na 

alínea c) do n.º2 do artigo 8º, do Regulamento e Tabela Geral de Taxas do Município 

de Caminha a “Câmara Municipal poderá isentar do pagamento das taxas previstas 

no presente regulamento, total ou parcialmente pessoas singulares ou coletivas, 

relativamente a factos que visem o desenvolvimento de atividades de manifesto 

interesse coletivo” 

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se a ratificação do despacho datado 

de 24 de julho, para a isenção das referidas taxas, a Mário Ruben Torralvo Costa 

Freitas. 

 

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 
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Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 27 – PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DAS TAXAS DEVIDAS 

PELA CONCESSÃO DE SEPULTURA N.º 11, TALHÃO 2, PISO C – EMA 

MARQUES PINTO DA ROCHA PORTO  

 

Considerando que o Regulamento do Cemitério Municipal do Concelho de Caminha 

é omisso no que se refere à possibilidade do pagamento faseado do valor das taxas 

devidas pela concessão de sepultura perpétua; 

Considerando que compete à Câmara Municipal, apreciar e decidir sobre o 

deferimento do pedido de pagamento em prestações, nos termos do artigo 14º, 

Regulamento e Tabela Geral de Taxas do Município de Caminha; 

Considerando que o requerente refere não possuir condições para proceder à 

liquidação, de uma só vez, do valor das taxas devidas pela concessão da sepultura 

perpétua que lhe foi atribuída; 

Considerando que o valor devido pela concessão assume, no atual contexto 

económico, uma sobrecarga adicional para o agregado familiar em causa; 

Considerando ainda que, os requerentes que aguardaram a possibilidade de 

deferimento do pedido de concessão durante vários anos, perante o deferimento, 

não optem pela desistência do pedido pela impossibilidade do pagamento devido, 

atendendo à sobrecarga afetiva que decisões desta natureza envolvem; 

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere conceder à requerente o benefício do 

pagamento do valor em divida prestações mensais em número não superior a 36 e 

que o valor de cada uma delas não seja inferior ao valor de 1 unidade de conta. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 
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PROPOSTA N.º 28 – CRIAÇÃO DE UM LUGAR DE ESTACIONAMENTO, NA 

RUA ENG.º LUIS AGOSTINHO PEREIRA DE CASTRO DESTA VILA 

 

Nos termos da informação dos serviços propõe-se a aprovação da criação de um 

lugar de estacionamento, junto à Policlínica de Âncora, na Rua Eng.º Luis Agostinho 

Pereira de Castro, desta Vila, conforme constante na planta anexa. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 29 – ALTERAÇÃO À POSTURA DE TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO NO BECO DO GIMNODESPORTIVO DA FREGUESIA DE 

VILA PRAIA DE ÂNCORA 

 

Nos termos da informação dos serviços propõe-se a aprovação alteração à postura 

de trânsito e estacionamento no Beco do Gimnodesportivo da Freguesia de Vila 

Praia de Âncora, como se indica: 

-Proibição de estacionamento em toda a extensão do Beco do Gimnodesportivo 

nos dois sentidos de trânsito; 

-A colocação de um sinal de zona de estacionamento proibido (sinal G2a) no 

início do referido Beco, junto ao entroncamento, no lado direito do sentido de 

trânsito; 

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

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

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 
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PROPOSTA N.º 30 – ALTERAÇÃO À POSTURA DE TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO À FOZ DO MINHO E MATA DO CAMARIDO 

 

Considerando a recente implementação da postura de trânsito e estacionamento 

aprovada para o acesso à praia da foz do Minho e Mata do Camarido, verificam-se 

as seguintes situações: 

 que há um estacionamento abusivo de veículos de comprimento 

superior a 5,0 metros que perturbam o normal estacionamento de outras 

viaturas, bem como muitos destes veículos “pernoitam” no local de 

estacionamento; 

 que a zona que serve de cais de atracagem e embarque de 

embarcações de pesca local é utilizado por veículos de veraneantes 

dificultando o acesso dos profissionais de pesca ao referido local. 

Assim, propõe-se a aprovação à alteração da postura de trânsito e estacionamento 

de acesso, como se indica: 

1. Proibir o estacionamento de veículos com comprimento superior a 

5,0m, complementando a postura de trânsito e estacionamento atual 

com a colocação, em todos os sinais de parque (sinais H1a e sinais G1), 

de placas adicionais com o dizer “exceto veículos com comprimento 

superior a 5,0m entre as 21:00h e as 7:00h”; 

2. Proibir o estacionamento na zona de acesso ao cais de atracagem e 

embarque exceto a cargas e descargas e veículos autorizados, 

complementando a postura de trânsito e estacionamento atual com a 

colocação nesse local de um sinal de zona de estacionamento proibido 

(sinal G2a) com uma placa adicional com o dizer “exceto cargas, 

descargas e veículos autorizados”.  
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Mais se propõe que esta deliberação seja submetida à Assembleia Municipal, nos 

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

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 31 – ALTERAÇÃO À POSTURA DE TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO NA RUA CONSELHEIRO MIGUEL DANTAS E PRAÇA DE 

ESPANHA DA FREGUESIA DE CAMINHA 

 

Nos termos da informação dos serviços propõe-se a aprovação alteração à postura 

de trânsito e estacionamento a Rua Conselheiro Miguel Dantas e Praça de Espanha 

da Freguesia de Caminha, como se indica: 

- Proibição de estacionamento exceto veículos autorizados na Rua Conselheiro 

Miguel Dantas e Praça de Espanha, em toda a frente das instalações da Capitania 

do Porto de Caminha; 

-Colocação de um sinal de estacionamento proibido (sinal C15) complementado por 

placa adicional (modelo 10ª) com o dizer “exceto veículos autorizados”, nos locais 

acima indicados, no lado direito do sentido de trânsito. 

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

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

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 32 – ALTERAÇÃO À POSTURA DE TRÂNSITO 

ESTACIONAMENTO NA RUA RICARDO JOAQUIM DE SOUSA DA FREGUESIA 

DE CAMINHA 
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Nos termos da informação dos serviços propõe-se a aprovação alteração à postura 

de trânsito e estacionamento na Rua Ricardo Joaquim de Sousa da Freguesia de 

Caminha, como se indica: 

-Que o trânsito em toda a extensão da referida rua Ricardo Joaquim de Sousa se 

processe apenas no sentido sul/norte, nomeadamente no troço entre a igreja Matriz 

e a Praça de Espanha.  

-A colocação de um sinal de sentido proibido (sinal C1) no limite norte da rua, junto à 

praça de Espanha. 

-A colocação de um sinal de proibido voltar à esquerda (sinal C11b) na rua Dr. 

Luciano Amorim e Silva, junto ao entroncamento com a rua Ricardo Joaquim de 

Sousa; 

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

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

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 33 – ALTERAÇÃO À POSTURA DE TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO NA RUA DO PEGO DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE 

VENADE/AZEVEDO 

 

Nos termos da informação dos serviços propõe-se a aprovação alteração à postura 

de trânsito na Rua do Pego da União de Freguesias de Venade/Azevedo, como se 

indica: 

-Sentido proibido de trânsito (sinal C1), na rua do Pego entre o limite sul do parque 

de estacionamento do Grupo Desportivo e Cultural de Venade e o cruzamento com 

a estrada EN301; 
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-Indicação de trânsito de sentido único (sinal H3), colocado na rua do Pego, no lado 

direito do sentido de trânsito, junto ao cruzamento com a estrada EN301; 

-Indicação de sentido proibido a 100 metros (sinal C1 e placa adicional modelo 1 

com a indicação “a 100 m”), colocado na rua do Pego, no lado direito do sentido 

norte/sul, junto ao entroncamento no limite do espaço do campo de futebol do Grupo 

Desportivo e Cultural de Venade; 

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

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

 
 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 34 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR VICE 

PRESIDENTE PARA CONDICIONAMENTO TEMPORÁRIO DE TRÂNSITO EM 

ALGUMAS ARTÉRIAS DE ACESSO À FREGUESIA DE VILAR DE MOUROS 

PARA A REALIZAÇÃO DO “FESTIVAL DE VILAR DE MOUROS” 

 

De acordo com a informação dos serviços propõe-se a ratificação do despacho do 

despacho do Senhor Vice Presidente de 25 de julho do corrente ano para o 

condicionamento temporário de trânsito em algumas artérias de acesso à freguesia 

de Vilar de Mouros para a realização do “Festival de Vilar de Mouros”, entre o dia 27 

de julho e o dia 03 de agosto. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 
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PROPOSTA N.º 35 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR VICE 

PRESIDENTE PARA CONDICIONAMENTO TEMPORÁRIO DE TRÂNSITO EM 

ALGUMAS ARTÉRIAS DA FREGUESIA DE CAMINHA PARA A REALIZAÇÃO 

DO 119º ANIVERSARIO DA ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTARIOS DE CAMINHA 

 

De acordo com a informação dos serviços propõe-se a ratificação do despacho do 

despacho do Senhor Vice Presidente de 01 de agosto do corrente ano para o 

condicionamento temporário de trânsito em algumas artérias da freguesia de 

Caminha para a realização do 119º Aniversario da Associação Humanitária Dos 

Bombeiros Voluntários De Caminha”, para o dia 03 de agosto entre as 08.00h e as 

14.00h. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 36 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR VICE 

PRESIDENTE PARA CONDICIONAMENTO TEMPORÁRIO DE TRÂNSITO EM 

ALGUMAS ARTÉRIAS DA FREGUESIA DE CAMINHA E VILARELHO PARA A 

REALIZAÇÃO DA FESTA EM HONRA DA NOSSA SENHORA DA AGONIA 

 

De acordo com a informação dos serviços propõe-se a ratificação do despacho do 

despacho do Senhor Vice Presidente de 07 de agosto do corrente ano para o 

condicionamento temporário de trânsito em algumas artérias da freguesia de 

Caminha e Vilarelho para a realização da Festa em Honra da Nossa Senhora da 

Agonia, para os dias 15, 16 e 17 de agosto. 

 

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 
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Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 37 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR VICE 

PRESIDENTE PARA CONDICIONAMENTO TEMPORÁRIO DE TRÂNSITO EM 

ALGUMAS ARTÉRIAS DA FREGUESIA DE SEIXAS PARA A REALIZAÇÃO DO 

“III MERCADO MEDIEVAL DE SEIXAS” 

 

De acordo com a informação dos serviços propõe-se a ratificação do despacho do 

despacho do Senhor Vice Presidente de 07 de agosto do corrente ano para o 

condicionamento temporário de trânsito em algumas artérias da freguesia de Seixas 

para a realização do evento “III Mercado Medieval de Seixas”, para os dias 15, 16 e 

17 de agosto. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 38 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR VICE 

PRESIDENTE PARA CONDICIONAMENTO TEMPORÁRIO DE TRÂNSITO EM 

ALGUMAS ARTÉRIAS DA FREGUESIA DE VENADE PARA A REALIZAÇÃO DA 

“FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS” 

 

De acordo com a informação dos serviços propõe-se a ratificação do despacho do 

despacho do Senhor Vice Presidente de 07 de agosto do corrente ano para o 

condicionamento temporário de trânsito em algumas artérias da freguesia de 

Venade para a realização da Festa em Honra da Nossa Senhora dos Remédios, 

para os dias 14 e 15 de agosto. 
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A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 39 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR VICE 

PRESIDENTE PARA CONDICIONAMENTO TEMPORÁRIO DE TRÂNSITO EM 

ALGUMAS ARTÉRIAS DA FREGUESIA DE MOLEDO PARA A REALIZAÇÃO DO 

“FESTIVAL SONICBLAST” 

 

De acordo com a informação dos serviços propõe-se a ratificação do despacho do 

despacho do Senhor Vice Presidente de 07 de agosto do corrente ano para o 

condicionamento temporário de trânsito em algumas artérias da freguesia de Moledo 

para a realização do “Festival Sonicblast”, para os dias 15 e 16 de agosto. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 40 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR VICE 

PRESIDENTE PARA CONDICIONAMENTO TEMPORÁRIO DE TRÂNSITO EM 

ALGUMAS ARTÉRIAS DE ACESSO À FREGUESIA DE SÃO JOÃO D’ARGA 

PARA A REALIZAÇÃO DA “FESTA EM HONRA DE SÃO JOÃO D’ARGA” 

 

De acordo com a informação dos serviços propõe-se a ratificação do despacho do 

despacho do Senhor Vice Presidente de 14 de agosto do corrente ano para o 

condicionamento temporário de trânsito em algumas artérias de acesso à freguesia 

de São João D’Arga para a realização da Festa em Honra São João D’Arga, para os 

dias 28 e 29 de agosto. 
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A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 41 – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO PARA 

REALIZAÇÃO DA EMPREITADA “ECOVIA-CAMINHO DO RIO MINHO 

(CAMINHA-LANHELAS)” 

 

Proposta Retirada 
 
 

PROPOSTA N.º 42 – APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

 

Para produção de efeitos imediatos de todas as propostas constantes nesta ata, 

propõe-se que esta seja aprovada em minuta. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

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

quando eram 16 horas e 55 minutos, da qual, para constar e por estar conforme, se 

lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim que a 

secretariei. 

 

Paços do Município do Concelho de Caminha, 03 de setembro de 2014 

 

ASSINATURAS: 
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O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

(Luís Miguel da Silva Mendonça Alves) 
 
 

A SECRETÁRIA 

 
 

_______________________________________________ 

(Anabela Pereira Monteiro) 

 


