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ATA NÚMERO 95/09-13 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA VINTE DE 

MARÇO DO ANO DOIS MIL E TREZE 

 

Aos vinte dias do mês de Março do ano dois mil e treze, no Salão Nobre dos Paços 

do Concelho, reuniu a Câmara Municipal sob a presidência de FLAMIANO 

GONÇALVES MARTINS e com a presença dos Senhores MÁRIO AUGUSTO PAIS 

PATRÍCIO, PAULO PINTO PEREIRA, LILIANA SOFIA BOUÇA DA SILVA, MARIA 

TERESA VARANDA RAMALHOSA GUERREIRO E ANTÓNIO MANUEL  QUINTAS 

VASCONCELOS. 

 

Não esteve presente a Senhora Presidente , que se fez substituir por Liliana Sofia 

Bouça da Silva  e o Senhor Vereador Jorge Paulo Aires Miranda,  cujas faltas 

foram justificadas. 

 

Iniciada a reunião, às 15 H 10 M, pelo Senhor Presidente em Exercício Flamiano 

Gonçalves Martins foram tratados os assuntos a seguir indicados: 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Vereador Paulo Pereira  prestou as seguintes informações: 

“Está ainda a decorrer a iniciativa Março é Teatro.  

No sábado à noite, o grupo de teatro amador da SIRA actua no Centro Cultural de 

Orbacém e no domingo à tarde actua no Centro Social e Cultural de Gondar.  

No dia 27, quarta-feira, Dia Mundial do Teatro, o Teatro Universitário do Porto actua 

no Centro Cultural de Vila Praia de Âncora, às 21h30.  

Ainda sobre o teatro, decorre no sábado às 17h, um seminário sobre o Teatro Local 

e as Suas Circunstâncias, no auditório do Museu Municipal de Caminha. Os 
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oradores são Daniel Rosa, Tiago Fernandes, Guilherme Filipe e Francesca Rayner. 

O seminário insere-se na iniciativa “12 Sentidos para Sábado”. 

Recordo também que estão abertas as inscrições para os GEPE – os Grupos de 

Entreajuda na Procura de Emprego, promovidos em Caminha pela Câmara 

Municipal, em parceria com o Centro de Inovação Social do Instituto Padre António 

Vieira.” 

 

O Senhor Vice-Presidente Flamiano Martins  deu conhecimento das seguintes 

informações: 

“Quero dar os parabéns à ARA - Associação Cultural e Recreativa de Riba de 

Âncora pelo prémio nos Troféus Desportivos O Minhoto, na categoria de Clube 

Ligação Desporto/Cultura, e ao atleta João Miguel Pinto, nomeado na categoria de 

remo, em representação do Sporting Club Caminhense. 

Uma homenagem também para o Clube de destaque deste ano que foi o Lanhelas 

Futebol Clube pela vitalidade que tem demonstrado.  

Relembro também que está disponível até ao dia 1 de abril, no Posto de Turismo de 

Caminha, a exposição “Floresta: um património a descobrir”. Além disso, no sábado, 

promovemos a iniciativa “Sementes de Primavera”, no Parque Dr. Ramos Pereira, 

em Vila Praia de Âncora. Haverá um workshop para adultos às 14h30 e um 

workshop infantil durante todo o dia. Vai ainda decorrer uma troca de sementes, 

onde toda a gente pode participar, montando uma banca ou simplesmente levando 

sementes para troca.  

Relativamente à questão da Travessa do Teatro em Vila Praia de Âncora disse que 

têm havido várias reuniões com a REFER no sentido de resolver o problema já que 

aquela passagem é necessária, apresentou um powerpoint, que passa a fazer parte 

integrante da presente acta, com a proposta da Câmara e leu: 

“Reunimos em maio de 2012 com a Refer no sentido de apresentar dois problemas 

em Vila Praia de Âncora, um respeitante à rua Cândido dos Reis e outro à Travessa 

do Teatro.  

Nessa reunião chegou-se a um entendimento em relação à intervenção na rua 

Cândido dos Reis, comprometendo-se o Município a assumir a maioria dos custos. 
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O ano passado, a procissão de Nossa Senhora da Bonança pode já passar pelo 

trecho, tal como era desejado pela população de Vila Praia de Âncora.  

Quanto à Travessa do Teatro, a administração da Refer indicou que estando em 

final de mandato não tinha legitimidade para decidir sobre esse assunto.  

Assim, em janeiro deste ano, juntamente com os deputados eleitos pelo PSD para o 

distrito de Viana do Castelo, reunimos com a nova administração da Refer e 

apresentamos, duas propostas para solucionar a passagem na Travessa do Teatro, 

através de transbordo. A Câmara Municipal assumiu o compromisso de custear a 

totalidade das despesas com a intervenção. Aguardamos agora a aprovação da 

Refer.” 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 20 13/03/06 

 

Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 92º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, propõe-se: 

 
- Que seja aprovada a ata da reunião ordinária de 06 de Março passado. 

 

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

Exercício Flamiano Martins e dos Senhores Vereadores Mário Patrício, Paulo 

Pereira, Teresa Guerreiro, António Vasconcelos, 0 votos contra e 1 abstenção da 

Senhora Vereadora, Liliana Silva, por não ter estado presente. 

 

PROPOSTA N.º 02 – ISENÇÃO DE TAXAS REFERENTES À OCU PAÇÃO DO 

ESPAÇO PÚBLICO PARA A REALIZAÇÃO DE UM RASTREIO AUD ITIVO 

GRATUÍTO A CARGO DA “ACÚSTICA MÉDICA (HIDDEN HEARIN G, 

PORTUGAL) – RATIFICAÇÃO 
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Nos termos da informação dos Serviços e por se considerar uma acção de interesse 

público propõe-se  a ratificação da isenção das taxas referentes à ocupação do 

espaço público no dia 07 de Março, entre as 9.00 e as 18.00 horas, na Praça da 

Republica em Vila praia de Âncora, à “Acústica Médica (Hidden Hearing, Portugal), 

para a realização de um rastreio auditivo. 

 

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

Exercício Flamiano Martins e dos Senhores Vereadores, Mário Patrício, Paulo 

Pereira, Liliana Silva, Teresa Guerreiro e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 03 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – SUSANA MARIA OLIVEIRA COSTA 

 

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”.  

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

consumo de água, a Susana Maria Oliveira Costa, residente no Lugar do Serrape 

n.º93, na Freguesia de Vile, conforme critérios de avaliação aprovados em reunião 

de Câmara de 18/01/2012. 

 

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

Exercício Flamiano Martins e dos Senhores Vereadores, Mário Patrício, Paulo 

Pereira, Liliana Silva, Teresa Guerreiro e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 

abstenções. 
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PROPOSTA N.º 04 – PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE  ÁGUA EM 

PRESTAÇÕES – ANTONIO LOURENÇO POÇO 

 

Considerando o elevado valor da factura 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 08 prestações mensais. A dívida é relativa ao mês 

de Janeiro 2013, referente ao consumo de água na instalação n.º 2187, sita na Rua 

da Aldeia Nova n.º900, na freguesia de Venade. 

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

Exercício Flamiano Martins e dos Senhores Vereadores, Mário Patrício, Paulo 

Pereira, Liliana Silva, Teresa Guerreiro e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 
PROPOSTA N.º 05 – APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS DE DENOMI NAÇÃO DE 

RUAS ELABORADA PELA COMISSÃO DE TOPONÍMIA DE AZEVED O 

 

Conforme o estipulado na alínea v) do n.º 1, do art.º 64º da Lei 169/99 de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, é da 

competência da Câmara Municipal a atribuição de nomes a ruas e praças. 

Por proposta da Comissão de Toponímia da Freguesia de Azevedo propõe-se  a 

aprovação das denominações de ruas constantes na acta elaborada para o efeito, a 

qual fica a fazer parte integrante desta acta. 

 

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

Exercício Flamiano Martins e dos Senhores Vereadores, Mário Patrício, Paulo 
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Pereira, Liliana Silva, Teresa Guerreiro e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 
PROPOSTA N.º 06 – DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO DIREI TO DE 

OCUPAÇÃO DE ESPAÇO DE VENDA FEIRA SEMANAL DE CAMINH A- LUGAR 

N.º 93 

 

Nos termos da informação dos serviços, o feirante titular do direito de ocupação dos 

espaços de venda: 

N.º 93 – Dulce Paula Fernandes Miranda 

Não exerce o dever de assiduidade na feira semanal de Caminha, nos termos 

previstos no art.º 23.º, do Regulamento Municipal das Feiras do Município de 

Caminha. 

Conforme disposto no n.º 2, do art.º 23.º, Regulamento Municipal das Feiras do 

Município de Caminha, “A não comparência injustificada a mais de três feiras 

consecutivas ou seis interpoladas, por ano civil, é considerado abandono de lugar e 

determina a caducidade do direito de ocupação”.  

Tendo o titular do referido espaço sido notificado da intenção da Câmara Municipal 

em proceder à declaração de caducidade do direito de ocupação do mesmo, com os 

fundamentos acima referidos, e não tendo apresentado qualquer justificação para o 

facto, conforme previsto no n.º 3, do referido art.º 23, do Regulamento Municipal das 

Feiras do Município de Caminha, considera-se abandonado o lugar. 

De acordo com o previsto no n.º 2, do art.º 23.º, do Regulamento Municipal das 

Feiras do Município de Caminha, o assunto deverá ser apreciado pela Câmara 

Municipal. 

Nestes termos, propõe-se  a declaração da caducidade do direito de ocupação do 

espaço de venda atribuído ao feirante em causa, prevista na alínea e), do art.º 14.º, 

Regulamento Municipal das Feiras do Município de Caminha. 

 

A presente proposta foi aprovada com   votos a favor,  votos contra e   abstenções. 
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PROPOSTA N.º 07 – DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO DIREI TO DE 

OCUPAÇÃO DE ESPAÇO DE VENDA FEIRA SEMANAL DE CAMINH A 

 

Nos termos da informação dos serviços, o feirante titular do direito de ocupação dos 

espaços de venda: 

N.º 86 – Henrique Gomes Alves 

Não exerce o dever de assiduidade na feira semanal de Caminha, nos termos 

previstos no art.º 23.º, do Regulamento Municipal das Feiras do Município de 

Caminha. 

Conforme disposto no n.º 2, do art.º 23.º, Regulamento Municipal das Feiras do 

Município de Caminha, “A não comparência injustificada a mais de três feiras 

consecutivas ou seis interpoladas, por ano civil, é considerado abandono de lugar e 

determina a caducidade do direito de ocupação”.  

Tendo o titular do referido espaço sido notificado da intenção da Câmara Municipal 

em proceder à declaração de caducidade do direito de ocupação do mesmo, com os 

fundamentos acima referidos, e não tendo apresentado qualquer justificação para o 

facto, conforme previsto no n.º 3, do referido art.º 23, do Regulamento Municipal das 

Feiras do Município de Caminha, considera-se abandonado o lugar. 

De acordo com o previsto no n.º 2, do art.º 23.º, do Regulamento Municipal das 

Feiras do Município de Caminha, o assunto deverá ser apreciado pela Câmara 

Municipal. 

Nestes termos, propõe-se  a declaração da caducidade do direito de ocupação do 

espaço de venda atribuído ao feirante em causa, prevista na alínea e), do art.º 14.º, 

Regulamento Municipal das Feiras do Município de Caminha. 

 

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

Exercício Flamiano Martins e dos Senhores Vereadores, Mário Patrício, Paulo 

Pereira, Liliana Silva, Teresa Guerreiro e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 
PROPOSTA N.º 08 – DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO DIREI TO DE 
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OCUPAÇÃO DE ESPAÇO DE VENDA FEIRA SEMANAL DE CAMINH A- LUGAR 

N.º 92 

 

Nos termos da informação dos serviços, o feirante titular do direito de ocupação dos 

espaços de venda: 

N.º 92 – Carlos da Conceição Silva 

Não exerce o dever de assiduidade na feira semanal de Caminha, nos termos 

previstos no art.º 23.º, do Regulamento Municipal das Feiras do Município de 

Caminha. 

Conforme disposto no n.º 2, do art.º 23.º, Regulamento Municipal das Feiras do 

Município de Caminha, “A não comparência injustificada a mais de três feiras 

consecutivas ou seis interpoladas, por ano civil, é considerado abandono de lugar e 

determina a caducidade do direito de ocupação”.  

Tendo o titular do referido espaço sido notificado da intenção da Câmara Municipal 

em proceder à declaração de caducidade do direito de ocupação do mesmo, com os 

fundamentos acima referidos, e não tendo apresentado qualquer justificação para o 

facto, conforme previsto no n.º 3, do referido art.º 23, do Regulamento Municipal das 

Feiras do Município de Caminha, considera-se abandonado o lugar. 

De acordo com o previsto no n.º 2, do art.º 23.º, do Regulamento Municipal das 

Feiras do Município de Caminha, o assunto deverá ser apreciado pela Câmara 

Municipal. 

Nestes termos, propõe-se  a declaração da caducidade do direito de ocupação do 

espaço de venda atribuído ao feirante em causa, prevista na alínea e), do art.º 14.º, 

Regulamento Municipal das Feiras do Município de Caminha. 

 

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

Exercício Flamiano Martins e dos Senhores Vereadores, Mário Patrício, Paulo 

Pereira, Liliana Silva, Teresa Guerreiro e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 
PROPOSTA N.º 09 – DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO DIREI TO DE 
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OCUPAÇÃO DE ESPAÇO DE VENDA FEIRA SEMANAL DE CAMINH A- LUGAR 

N.º 112 

 

Nos termos da informação dos serviços, o feirante titular do direito de ocupação dos 

espaços de venda: 

N.º 112 – Samuel Conceição Silva 

Não exerce o dever de assiduidade na feira semanal de Caminha, nos termos 

previstos no art.º 23.º, do Regulamento Municipal das Feiras do Município de 

Caminha. 

Conforme disposto no n.º 2, do art.º 23.º, Regulamento Municipal das Feiras do 

Município de Caminha, “A não comparência injustificada a mais de três feiras 

consecutivas ou seis interpoladas, por ano civil, é considerado abandono de lugar e 

determina a caducidade do direito de ocupação”.  

Tendo o titular do referido espaço sido notificado da intenção da Câmara Municipal 

em proceder à declaração de caducidade do direito de ocupação do mesmo, com os 

fundamentos acima referidos, e não tendo apresentado qualquer justificação para o 

facto, conforme previsto no n.º 3, do referido art.º 23, do Regulamento Municipal das 

Feiras do Município de Caminha, considera-se abandonado o lugar. 

De acordo com o previsto no n.º 2, do art.º 23.º, do Regulamento Municipal das 

Feiras do Município de Caminha, o assunto deverá ser apreciado pela Câmara 

Municipal. 

Nestes termos, propõe-se  a declaração da caducidade do direito de ocupação do 

espaço de venda atribuído ao feirante em causa, prevista na alínea e), do art.º 14.º, 

Regulamento Municipal das Feiras do Município de Caminha. 

 

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

Exercício Flamiano Martins e dos Senhores Vereadores, Mário Patrício, Paulo 

Pereira, Liliana Silva, Teresa Guerreiro e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 
PROPOSTA N.º 10 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA COMISSÃO  DE 
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VISTORIAS DO MUNICIPIO DE CAMINHA 

 

Decorrente da recente alteração ao organigrama funcional do município e 

verificando-se que a actual composição da comissão vistorias não responde 

cabalmente, em situações excepcionais, propõe-se as seguintes alterações a essa 

comissão: 

Membros efectivos: 

• Miguel Costa , engenheiro civil 

• Vítor Serro , engenheiro civil 

• Nuno Azevedo, fiscal municipal 

• Daniel Faria , topógrafo e arquitecto, podendo intervir nesta qualidade quando 

assim se imponha. 

Membros suplentes: 

• João Brás , arquitecto 

• Luís Araújo , engenheiro civil  

• José Luís Gonçalves , engenheiro civil  

• Aurora Insuelas, engenheira civil 

Para efeitos da recepção de obras de urbanização  mantêm-se os membros e os 

termos já antes propostos para integração na comissão de vistoria, a saber: 

• Alberto Gomes , engenheiro agrário 

• Carlos Porto , encarregado para a zona de Caminha 

• Carlos Castro , para a zona de Vila Praia de Âncora 

 

A Senhora Vereadora Teresa Guerreiro  solicitou esclarecimento quanto ao facto 

de dizerem que a actual comissão de vistorias, e citou: “não responde cabalmente 

em situações excepcionais”. 
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O Senhor Vereador Mário Patrício  explicou que não responde aos vários tipos de 

vistoria que é necessário fazer, que tanto pode ser a loteamentos, a obras 

particulares ou obras publicas e com a alteração de organograma houve técnicos 

que mudaram de divisões o que se pretende é que as comissões se encontrem de 

acordo com o organograma da Câmara.  

 

O Arquitecto Brás, Chefe de Divisão , explicou que esta alteração se dá com a 

necessidade de dotar a comissão de 2 arquitectos, já que também há sempre 2 

engenheiros. Disse que com a reorganização dos serviços houve uma técnica que 

deixou de estar na gestão urbanística e não faria sentido que se mantivesse na 

comissão sendo associada a processos que desconhece. Disse que as situações 

excepcionais mencionadas na proposta são duas: os Centros Históricos e os 

Empreendimentos Turísticos em que a lei diz que qualquer projecto turístico ou em 

centro histórico, só poderá ser subscrito por um arquitecto o que significa que da 

comissão de vistorias devem fazer parte pelo menos 2 arquitectos porque também 

as leis especificas dizem que da comissão devem fazer parte pelo menos 2 técnicos 

com qualificação para subscrever projectos desse tipo. 

 

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

Exercício Flamiano Martins e dos Senhores Vereadores Mário Patrício, Paulo 

Pereira, Liliana Silva, 0 votos contra e 2 abstenções dos Senhores Vereadores 

Teresa Guerreiro e António Vasconcelos. 

 
PROPOSTA N.º 11 – APROVAÇÃO PARECER SOBRE INTENÇÃO DE 

ALIENAÇÃO E NÃO EXERCICIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA  PELO 

MUNICIPIO DO LOTE N.º 4 NA ÁREA EMPRESARIAL DA GELF A 

 

Nos termos do disposto no n.º1, do artigo 6º do regulamento das Condições de 

Venda da Área Empresarial os adquirentes dos lotes industriais só poderão alienar 

se para tal obtiverem prévia autorização da Câmara Municipal, devendo justificar a 

sua pretensão. 
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Assim, face à informação dos serviços propõe-se  que a Câmara Municipal emita 

autorização prévia para a referida alienação e prescinda do direito de preferência. 

 

A Senhora Vereadora Teresa Guerreiro  perguntou se esta proposta tem a ver com 

a situação do direito de preferência. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que a Câmara abdica do direito de 

preferência sendo esta uma medida vantajosa para a área empresarial. 

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

Exercício Flamiano Martins e dos Senhores Vereadores, Mário Patrício, Paulo 

Pereira, Liliana Silva, Teresa Guerreiro e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 
PROPOSTA N.º 12 – APROVAÇÃO DA MINUTA DO PROTOCOLO ENTRE A 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA E O AGRUPAMENTO DE ESCO LAS 

COURA E MINHO – AUTONOMIA DO AGRUPAMENTO – 2012/201 3 

 

Considerando que a Educação é um pilar imprescindível da sociedade e do 

concelho; 

Considerando que as competências da Câmara Municipal são cada vez mais 

amplas, ao nível da Educação; 

Considerando a legislação intrínseca ao regime de autonomia, administração e 

gestão das escolas; 

Considerando que os apoios desta autarquia são fundamentais para que as escolas 

operacionalizem a sua autonomia e concretizem os seus projetos, proporcionando 

aos alunos aprendizagens relevantes; 

Considerando que a Câmara Municipal pretende avançar com a celebração de 

protocolos que possam efetivar essa autonomia; 

Assim, propõe-se  a aprovação do protocolo entre a Câmara Municipal de Caminha 

e o Agrupamento de Escolas do Coura e Minho. 
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A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente em 

Exercício Flamiano Martins e dos Senhores Vereadores, Mário Patrício, Paulo 

Pereira, Liliana Silva, Teresa Guerreiro e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 
PROPOSTA N.º 13 – APROVAÇÃO DA MINUTA DO PROTOCOLO ENTRE A 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA E O AGRUPAMENTO VERTICA L DE 

ESCOLAS DO VALE DO ÂNCORA – AUTONOMIA DO AGRUPAMENT O – 

2012/2013 

 

Considerando que a Educação é um pilar imprescindível da sociedade e do 

concelho; 

Considerando que as competências da Câmara Municipal são cada vez mais 

amplas, ao nível da Educação; 

Considerando a legislação intrínseca ao regime de autonomia, administração e 

gestão das escolas; 

Considerando que os apoios desta autarquia são fundamentais para que as escolas 

operacionalizem a sua autonomia e concretizem os seus projetos, proporcionando 

aos alunos aprendizagens relevantes; 

Considerando que a Câmara Municipal pretende avançar com a celebração de 

protocolos que possam efetivar essa autonomia; 

Assim, propõe-se  a aprovação do protocolo entre a Câmara Municipal de Caminha 

e o Agrupamento Vertical de Escolas do Vale do Âncora. 

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

Exercício Flamiano Martins e dos Senhores Vereadores, Mário Patrício, Paulo 

Pereira, Liliana Silva, Teresa Guerreiro e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 
PROPOSTA N.º 14 – REALIZAÇÃO DO XV SORTEIO DE ESPAÇ OS DE VENDA 

NA FEIRA SEMANAL DE CAMINHA 
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O Regulamento Municipal das Feiras do Município de Caminha que regulamenta o 

procedimento de atribuição de espaços de venda das feiras do concelho, de acordo 

com o previsto no D.L. n.º 42/2008, de 10 de Março, prevê, no art. º 8.º, que a 

mesma se faça por sorteio promovido pela Câmara Municipal, a realizar sempre que 

o número de lugares vagos o justifique. 

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

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

conveniente para a Câmara Municipal a sua atribuição, quer por facilitar o 

ordenamento da feira, impedindo ocupações indevidas, quer ainda por possibilitar a 

arrecadação de taxas devidas, propõe-se  a realização do acto público do sorteio. 

Ao abrigo do n.º 1.º do art.º 23.º do D.L. n.º 42/2008, de 10 de Março e do n.º 2 do 

art. 8.º do Regulamento Municipal de Feiras do Município de Caminha, o sorteio 

deverá ser publicitado com antecedência mínima de 20 dias, pelo que se propõe que 

se realize no dia 12 de Abril de 2013  às 11h00, se não se verificar a necessidade 

de não admissão de candidaturas e/ou avaliação de reclamações, ou no dia 23 de 

Abril de 2013  às 11h00, se se verificar a necessidade de proceder à não admissão 

de candidaturas e/ou avaliação de reclamações. 

Considerando que nos últimos procedimentos não foram apresentadas candidaturas 

ao espaço de venda nºs 59 para a venda de Cerâmicas e utilidades domésticas e 

considerando-se do interesse que todos os espaços de venda venham a ser 

atribuídos, propõe-se a alteração da tipologia do produto de venda daquele espaço 

para uma maior abrangência de produtos (Cerâmicas e utilidades domésticas; 

cestaria; ferramentas, alfaias e equipamentos agrícolas, ferragens e cutelaria). 

Serão sorteados os seguintes espaços de venda: 

Sector 1 

Espaço de Venda n.º 23 – Têxteis – Vestuário – Área de 36,00 m2 

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

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

Espaço de Venda n.º 59 - Produtos diversos (Cerâmicas e utilidades domésticas; 

cestaria; ferramentas, alfaias e equipamentos agrícolas, ferragens e cutelaria) – 

Área de 51,30 m2 
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Espaço de Venda n.º 61 – Produtos diversos (Cerâmicas e utilidades domésticas; 

cestaria; ferramentas, alfaias e equipamentos agrícolas, ferragens e cutelaria) – 

Área de 45,60 m2 

Sector 3 

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

Sector 5 

Espaço de Venda n.º 86 – Têxteis – Área de 34,10 m2 

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

venda a sorteio na Divisão de Ambiente e Salubridade da Câmara Municipal de 

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

das 09h00 às 12h30 e das 13h30 às 16h00. 

A ocupação do espaço de venda está sujeita ao pagamento das taxas previstas no 

n.º 1 do art. 35.º do Regulamento Municipal de Feiras do Município de Caminha e no 

Regulamento e Tabela Geral de Taxas do Município de Caminha. 

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

condicionadas pelas disposições do presente Regulamento e tituladas por Alvará de 

Concessão de Espaço de Venda. 

De acordo com o disposto no n.º 3 do art.º 11.º do Regulamento Municipal de Feiras 

do Município de Caminha, o direito de ocupação de espaço de venda é valido pelo 

prazo previsto no Cartão de feirante respectivo, emitido nos termos do art.º 8.º ou do 

documento equivalente a que se refere o art.º 10.º, do D.L. n.º 42/2008, de 10 de 

Março, sem prejuízo de outras disposições regulamentares. 

Só serão admitidos ao sorteio de determinado espaço de venda, os titulares de 

cartão de feirante actualizado ou comprovativo do pedido do cartão de feirante, a 

que se refere o art.º 8.º, do D.L. n.º 42/2008, de 10 de Março, ou do titulo a que se 

refere o art.º 10.º, do mesmo diploma. 

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 excepcionais devidamente justificados. 
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Os feirantes que já sejam titulares do direito de ocupação de determinado espaço de 

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

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

a prescindir do anterior. 

As candidaturas ao sorteio deverão ser apresentadas na Câmara Municipal de 

Caminha entre os dias 21 de Março a 9 de Abril de 2013 , inclusive, mediante 

preenchimento do formulário disponibilizado pelos serviços do Município de 

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

caminha.pt. 

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

Exercício Flamiano Martins e dos Senhores Vereadores, Mário Patrício, Paulo 

Pereira, Liliana Silva, Teresa Guerreiro e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 
PROPOSTA N.º 15 – CONCURSO PARA ARRENDAMENTO DE UM ESPAÇO 

DESTINADO À INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE BEBIDA S DE APOIO 

AO PARQUE 25 DE ABRIL- APROVAÇÃO DO CADERNO DE ENCA RGOS 

 

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 09 de abril de 2013, no “Front – Office” do Município de 

Caminha. 

 

A Senhora Vereadora Teresa Guerreiro  sugeriu algumas alterações ao caderno de 

encargos. 

De seguida foram feitas as alterações propostas ao caderno de encargos e 

aprovadas. 

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

Exercício Flamiano Martins e dos Senhores Vereadores, Mário Patrício, Paulo 

Pereira, Liliana Silva, Teresa Guerreiro e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 
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abstenções. 

 
PROPOSTA N.º 16 – PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE CA MINHA/ 

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO/JUNTA DE FREGUESIA DE  ÂNCORA E 

JUNTA DE FREGUESIA DE AFIFE 

 

Face à informação dos serviços, propõe-se  a aprovação da minuta de protocolo de 

colaboração entre o Município de Caminha/ Município de Viana do Castelo/Junta de 

Freguesia de Âncora e Junta de Freguesia de Afife, o qual fica a fazer parte 

integrante dos originais desta acta. 

 

O Senhor Vereador Paulo Pereira  explicou que este é um protocolo que envolve 4 

entidades, trata-se de um património localizado em 2 concelhos que envolve o 

Município de Viana do Castelo e o Município de Caminha, a Junta de Freguesia de 

Âncora e a Junta de Freguesia de Afife. Disse que esta foi a forma encontrada para 

reunirem esforços no sentido de conseguirem valorizar um património. Explicou que 

este protocolo, para além de definir os intervenientes, define também um conjunto 

de obrigações das partes envolvidas bem com várias acções. Congratulou-se com 

este protocolo já que permite dar os primeiros passos no sentido da valorização da 

Cividade de Âncora e Afife já que uma destas acções vai ao encontro da elaboração 

do processo de classificação do sitio arqueológico como monumento nacional e 

inclui também um conjunto de acções no local que vão no sentido de valorizar este 

património. 

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

Exercício Flamiano Martins e dos Senhores Vereadores, Mário Patrício, Paulo 

Pereira, Liliana Silva, Teresa Guerreiro e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 
PROPOSTA N.º 17 – APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 
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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 em 

Exercício Flamiano Martins e dos Senhores Vereadores, Mário Patrício, Paulo 

Pereira, Liliana Silva, Teresa Guerreiro e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

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

a reunião quando eram 16 horas e 00 minutos, da qual, para constar e por estar 

conforme, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente em 

Exercício e por mim que a secretariei. 

 

Paços do Município do Concelho de Caminha, 20 de Março de 2013 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO  

 

___________________________________________ 

(Flamiano Martins) 
 
 

A SECRETÁRIA 

 
 

_______________________________________________ 
(Anabela Pereira Monteiro) 

 


