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ATA NÚMERO 103/09-13 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA QUATRO 

DE JULHO DO ANO DOIS MIL E TREZE 

 

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

do Concelho, reuniu a Câmara Municipal sob a presidência de JÚLIA PAULA PIRES 

PEREIRA COSTA e com a presença dos Senhores FLAMIANO GONÇALVES 

MARTINS, PAULO PINTO PEREIRA, LILIANA BOUÇA DA SILVA JORGE PAULO 

AIRES MIRANDA E ANTÓNIO MANUEL QUINTAS VASCONCELOS. 

 

Não esteve presente o Senhor Vereador Mário Augusto Pais Patrício, que se fez 

substituir por Liliana Bouça da Silva. 

 

Iniciada a reunião, às 15 H 10 M, pela Senhora Presidente Júlia Paula Pires 

Pereira Costa foram tratados os assuntos a seguir indicados: 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A Senhora Presidente deu conta do pedido de renuncia do respetivo mandato da 

Senhora Vereadora Maria Teresa Guerreiro, e leu: 

“Maria Teresa Varanda Ramalhosa Guerreiro, Vereadora em Regime de Não 

permanência no Município de Caminha, 

Vem, ao abrigo do artigo 76º da Lei nº169/99, de 18 de setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei nº5-A/2002, de 11 de dezembro, pedir a renúncia do respetivo 

mandato, com efeitos a partir da presente data, por motivos de índole pessoal. 

Aproveito para desejar as maiores felicidades ao Órgão Executivo, que V. Exª. 

Preside, extensivo a todos os Órgãos Autárquicos do Município de Caminha, 

agradecendo toda a cordialidade, amabilidade e solidariedade que, ao longo do 

exercício deste mandato, sempre me manifestaram.” 
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Foi apreciada e decidida favoravelmente a justificação da renúncia ao mandato 

apresentada pela Vereadora Maria Teresa Guerreiro. 

 

O Senhor Vereador Paulo Pereira deu as seguintes informações: 

“Chega ao final neste fim-de-semana mais uma edição da Festa do Mar e da 

Sardinha. A iniciativa, como sabem, traz todos os anos milhares de pessoas a Vila 

Praia de Âncora e é um ótimo veículo de promoção da nossa cultura, tradição e 

gastronomia.  

Quero realçar também a ação de sensibilização sobre Literacia Financeira e Gestão 

do Orçamento Familiar desenvolvida no âmbito da adesão do Município de Caminha 

ao Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo – CIAB, que 

decorreu na segunda-feira, dia 1. 

Por último, no próximo sábado, dia 6, pelas 16 horas vai decorrer a apresentação do 

livro “De Santa Marinha de Gontinhães a Vila Praia de Âncora (1624-1924) 

Demografia, Sociedade e Família”, da autora Aurora Botão Rego, no Centro Social e 

Cultural de Vila Praia de Âncora.” 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins felicitou as equipas de remo do Sporting 

Clube Caminhense que venceram 7 títulos nacionais no Campeonato Nacional de 

Verão em Montemor-o-Velho. A prova rainha que é o Shell de 8, foi ganha e fez com 

que recuperassem a Taça Lisboa que estava há 3 anos fora de Caminha. 

 

A Senhora Presidente disse que a Câmara patrocinou os remos e como tal “Remos 

novos, titulo renovado”. 

 

O Senhor Vereador Flamiano deixou também um voto de louvor pelo desempenho 

dos atletas do Concelho de Caminha no Campeonato Regional de Infantis, Juvenis e 

Absolutos, em natação que arrebataram vários títulos; disse que, embora não haja 
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clube de natação em Caminha, é a Escola Desportiva de Viana que treina nas 

Piscinas Municipais de Vila Praia de Âncora e conta com atletas do concelho. 

Referiu também a realização do Prémio Caminha Iate Clube de Jet Ski, que trouxe a 

Caminha dezenas de participantes e que vem mais uma vez demonstrar que o 

nosso concelho pode vir a ser a capital do desporto outdoor; informou também que 

no domingo decorreu o batismo em caiaque no Rio Âncora e decorrerá também no 

rio Âncora uma ação de sensibilização na qual será feita também recolha de lixo, 

esta atividade está integrada na Festa do Mar e da Sardinha. Disse que no próximo 

sábado decorrerá a descida internacional do rio Coura em caiaque e salientou que o 

mês de Julho será rico em provas desportivas realçando o Triatlo Longo de Caminha 

no dia 14 de Julho. 

 

A Senhora Presidente felicitou o Senhor Vereador Flamiano Martins pelo apoio 

prestado às diversas modalidades desportivas, nomeadamente ao Remo, é um 

apoio que deu frutos e realçou a presença do Senhor Vereador em Montemor-o-

Velho junto do Sporting Clube Caminhense.  

Realçou também o facto da geminação com Pontault-Combault estar a transformar-

se numa parceria económica que importa aos dois Municípios e deu conhecimento 

da presença do Carlos Vinhas, Presidente da Câmara Franco-portuguesa, que vem 

a acompanhar uma comitiva de empresários; disse que a presença deste senhor é 

algo de significativo, a geminação de Caminha e Pontault Combault é das mais 

antigas e tem sabido adaptar-se no tempo, às diversas funcionalidades e 

componentes e neste momento deve-se realçar a vertente económica que esta 

geminação poderá alcançar. 

 

O Senhor Vereador Paulo Pereira disse que será assinado amanhã um acordo de 

cooperação com a Câmara de Comércio Franco-portuguesa em que estará presente 

o Dr. Carlos Vinhas. Disse que este acordo decorre de um encontro que decorreu no 

dia fim-de-semana de 18 de maio em que esteve presente o Senhor Flamiano 

Martins, no âmbito da festa Franco-portuguesa que decorre sempre em Pontault-
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Combault; os primeiros contactos estabeleceram-se nesse encontro económico e 

desde aí que esses mesmos contactos se mantiveram resultando neste acordo que 

será assinado amanhã. Reforçou a colaboração da Câmara de Pontault Combault 

para que isso fosse possível e também da própria Associação Portuguesa Cultural e 

Social, presidida pelo Senhor Mário Castilho que deu um grande contributo para esta 

iniciativa e para que a geminação se mantenha viva ao longo de 35 anos; para 

comemoração desses 35 anos disse que está a caminho uma comitiva composta por 

5 bicicletas duplas, com 10 pessoas que estão a fazer o percurso de cerca de 1680 

quilómetros, desde Potault Combault até Caminha e a ultima etapa decorre no 

próximo sábado com saída de Melgaço e chegada a Caminha juntando-se assim à 

restante comitiva.    

 

A Senhora Presidente realçou a assinatura do acordo com a Câmara de Comércio 

Franco-portuguesa no sentido da importância que tem no desenvolvimento da 

economia. Disse que o mercado francês é um mercado que interessa ao nível das 

empresas, há uma politica clara da parte da Câmara de Caminha no sentido de abrir 

portas e é essa a função da Câmara, ou seja, criar os contactos para que as 

empresas se possam internacionalizar, encontrar novos mercados e crescer. Disse 

que já há no concelho empresas que conseguiram fazer alguma internacionalização, 

nomeadamente no mercado francês. Realçou a forma que a Câmara tem de 

promover as suas empresas, e que existirá, em todos os eventos, um espaço de 

divulgação e promoção das empresas locais e é importante que se perceba que 

estes espaços são fundamentais e que estão a ser já um sucesso para as empresas 

que se quiseram promover no espaço existente na Festa do Mar e da Sardinha já 

que é um espaço de promoção, não só ao nível do concelho, mas também do distrito 

e serviu para potenciar contactos comerciais. Realçou também o início das Festas 

em Honra de S. Bento, felicitou a comunidade seixense e a Confraria de S. Bento, a 

Junta de Freguesia, disse que todos estão de parabéns e referiu o esforço de quem 

organiza as festividades e de quem contribui para que esta festa seja um marco para 

o concelho de Caminha. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins informou que assistiu ao Festival Gímnico 

organizado pela Ancorensis, no renovado Pavilhão Municipal de Vila Praia de 

Âncora. Disse que com este evento percebeu-se que o pavilhão tem ótimas 

condições em termos de som além de que está preparado para receber a pratica de 

muitas modalidades entre as quais hóquei em patins que já se está a desenvolver, 

sendo já uma modalidade praticada num pavilhão municipal.  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 2013/06/24 

 

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 24 de Junho passado. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor da Senhora Presidente e dos 

Senhores Vereadores, Flamiano Martins, Paulo Pereira, Jorge Miranda, 0 votos 

contra e 2 abstenções dos Senhores Vereadores Liliana Silva e António 

Vasconcelos por não estarem presentes. 

 

PROPOSTA N.º 02 – CONVÉNIO DE COOPERAÇÃO TERRITORIAL 

TRANSFRONTEIRIÇA ENTRE A COMUNIDADE INTERNACIONAL DO MINHO-

LIMA E A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E ESTATUTOS DO UNIMINHO – 

AGRUPAMENTO EUROPEU DE COOPERAÇÃO TERRITORIAL DO MINHO 

TRANSFONTEIRIÇO 

 

Face à informação dos serviços, propõe-se a ratificação do despacho que aprovou 

a minuta do Convénio de Cooperação Territorial Transfronteiriça entre a 

Comunidade Internacional do Minho-Lima e a Deputación de Pontevedra e dos 
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Estatutos do Uniminho – Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial do Minho 

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

 

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor da Senhora Presidente e dos 

Senhores Vereadores, Flamiano Martins, Paulo Pereira, Liliana Silva, Jorge Miranda 

e António Vasconcelos 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 03 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO 

HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA PRAIA DE ÂNCORA 

 

Em conformidade com o disposto no nº 4, alínea b), do art.º 64º, da Lei 169/99, de 

18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios 

adequados, nas atividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, 

desportiva, recreativa ou outra. 

Assim, propõe-se a atribuição de um subsídio à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora, no valor de 30.000.00 €, para apoio 

nas obras do cine teatro, verba esta que apenas deverá ser transferida depois dos 

serviços técnicos da Câmara verificarem a efetiva realização dos trabalhos de 

beneficiação. 

 

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor da Senhora Presidente e dos 

Senhores Vereadores, Flamiano Martins, Paulo Pereira, Liliana Silva, Jorge Miranda 

e António Vasconcelos 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 04 – PROPOSTA DE RECRUTAMENTO DE UM ASSISTENTE 

OPERACIONAL DECORRENTE DA RESERVA DE RECRUTAMENTO DO 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO 

DETERMINADO/TERMO RESOLUTIVO CERTO DE DOIS ASSISTENTE 

OPERACIONAL (DASJ/SAF) – DA CARREIRA GERAL DE ASSISTENTE 

OPERACIONAL 
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Considerando o disposto no n.º 1, do artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 

de Setembro, que procede à adaptação à Administração Autárquica da Lei n.º 12-

A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, 

compete ao órgão executivo autorizar o recrutamento para ocupação de postos de 

trabalho previstos e não ocupados, no Mapa de Pessoal, através de procedimento 

concursal comum, conforme refere a alínea a), do artigo 3.º, da Portaria n.º 83-

A/2009, de 22 de Janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 

de Abril. 

Existe no Mapa de Pessoal do Município dois postos de trabalho, não ocupados, 

correspondentes à categoria de Assistente Operacional, a serem preenchidos por 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado/termo resolutivo 

certo. 

Existem fundos disponíveis para a presente contratação, conforme documento que 

se anexa. 

Existe reserva de recrutamento neste Município, resultante do procedimento 

concursal, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 227, de 23 de Novembro 

de 2012. 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere, nos termos do n.º 1 e 2, do 

artigo 40.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, alterada e republicada pela 

Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de Abril, autorizar o recrutamento de dois postos de 

trabalho, para contratação por tempo determinado/termo resolutivo certo de dois 

Assistentes Operacionais, da carreira geral de Assistente Operacional, da lista de 

reserva de recrutamento interna resultante do referido procedimento concursal. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor da Senhora Presidente e dos 

Senhores Vereadores, Flamiano Martins, Paulo Pereira, Liliana Silva, 2 votos contra 

dos Senhores Vereadores Jorge Miranda, António Vasconcelos e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 05 – POSTURA DE TRÂNSITO TEMPORÁRIA NA ESTRADA 

MUNICIPAL 526 NA FREGUESIA DE ARGELA DEVIDO À REALIZAÇAO DA 
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OBRA DE RECUPERAÇÃO DA “PONTE DE BELÉM” 

 

Nos termos da informação dos Serviços propõe-se a aprovação da colocação 

temporária de um sinal de trânsito proibido a automóveis pesados “sinal C3b” em 

cada um dos sentidos de trânsito devidos à obra de recuperação da Ponte de 

Belém, na freguesia de Argela, conforme planta anexa. 

 

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor da Senhora Presidente e dos 

Senhores Vereadores, Flamiano Martins, Paulo Pereira, Liliana Silva, Jorge Miranda 

e António Vasconcelos 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 06 – COLOCAÇÃO DE SINAL DE ESTACIONAMENTO NA AV.ª 

MANUEL XAVIER, NA FREGUESIA DE CAMINHA  

 

Face à informação da Divisão de Obras Públicas e Serviços de Transportes, 

propõe-se a colocação de sinal de estacionamento na Av.ª Manuel Xavier, na 

Freguesia de Caminha, conforme planta anexa aos originais desta acta. 

 

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor da Senhora Presidente e dos 

Senhores Vereadores, Flamiano Martins, Paulo Pereira, Liliana Silva, Jorge Miranda 

e António Vasconcelos 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 07 – CAMINHABITA 

 

No seguimento do Programa Caminhahabita – Regulamento Municipal de Apoio à 

Recuperação de Habitação Degradada no Concelho de Caminha, aprovado em 

Assembleia Municipal de 26/6/2009, informa-se que no dia 26 de junho de 2013 

reuniu a respetiva Comissão de Análise no sentido de avaliar os orçamentos 

entregues pelos candidatos beneficiários, conforme critérios estabelecidos na ata nº 

9 desta Comissão (entrega de pelo menos dois orçamentos). 

Desta forma, propõe-se a atribuição de apoio económico às candidaturas 

constantes na ata nº 10, a saber: 
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Grau de Prioridade 1 

- Floro dos Anjos Silva Ferreira (Arga de Cima) – 29.982,95€; 

- Maria da Conceição Fernandes (Arga de Cima) – 29.203,82€; 

Grau de Prioridade 2 

- António Quintas de Sousa (Vilar de Mouros) – 29,999,99€; 

- João Amorim Gonçalves (Seixas) – 7.330,00€; 

- Joaquim Carvalho Vieira (Vilar de Mouros) – 29.999,99€. 

Este apoio económico corresponde a um valor de 126.516,75€ mediante a 

distribuição acima indicada. Mais se refere que a atribuição destes apoios será 

concretizada mediante apresentação dos autos de medição e verificação dos 

técnicos, com competência específica, que integram esta comissão (artigo 20º do 

Programa Caminhabita). 

CMC-pauloper-28/06/2013,GER,I,G,3341 

Modificado em 2013-01-04 por pauloper 

Também foi decidido o apoio nas obras através de administração direta por parte 

dos trabalhadores do Município (artigo 21º do Programa Caminhabita): 

- Ana Rosa Aragão da Silva (Venade) - Grau de Prioridade 1; 

- Maria da Conceição das Dores Estevão (Argela) - Grau de Prioridade 1. 

 

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor da Senhora Presidente e dos 

Senhores Vereadores, Flamiano Martins, Paulo Pereira, Liliana Silva, Jorge Miranda 

e António Vasconcelos 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 08 – REALIZAÇÃO DO XVII SORTEIO DE ESPAÇOS DE VENDA 

NA FEIRA SEMANAL DE CAMINHA 

 

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. 
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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 31 de Julho de 2013 às 11h00, se não se verificar a necessidade 

de não admissão de candidaturas e/ou avaliação de reclamações, ou no dia 9 de 

Agosto 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 21 – Têxteis – Vestuário – Área de 36,00 m2 

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 45 – Têxteis – Vestuário – Área de 36,00 m2 

Espaço de Venda n.º 59 - Produtos diversos exceto têxteis e vestuário – Área de 

51,30 m2 

Sector 4 

Espaço de Venda n.º 85 – Têxteis – Vestuário – Área de 36,00 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 
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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 respetivo, 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 atualizado 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 título 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 excecionais devidamente justificados. 

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

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

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

a prescindir do anterior. 

As candidaturas ao sorteio deverão ser apresentadas na Câmara Municipal de 

Caminha entre os dias 8 a 26 de Julho de 2013, inclusive, mediante preenchimento 

do formulário disponibilizado pelos serviços do Município de Caminha ou na página 

eletrónica do Município de Caminha, em www.cm-caminha.pt. 

 

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor da Senhora Presidente e dos 

http://www.cm-caminha.pt/
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Senhores Vereadores, Flamiano Martins, Paulo Pereira, Liliana Silva, Jorge Miranda 

e António Vasconcelos 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 09 – PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMINHA E A 

ASSOCIAÇÃO CAMINHARTE 

 

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

entre o Município de Caminha e a Associação Caminharte, o qual fica a fazer parte 

integrante dos originais desta ata. 

 

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor da Senhora Presidente e dos 

Senhores Vereadores, Flamiano Martins, Paulo Pereira, Liliana Silva, Jorge Miranda 

e António Vasconcelos 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 10 – APROVAÇÃO DO CIRCUITO DO COMBOIO TURISTICO 

 

Face à informação dos serviços, propõe-se o funcionamento de um Comboio 

Turístico entre os dias 8 de julho e 31 de agosto, com os seguintes circuitos: 

 

- Circuito Atlântico (realização 3 viagens diárias) 

Praça Conselheiro Silva Torres (Caminha) 

Rua Visconde Sousa Rego (Caminha) 

Rua Benemérito Joaquim Rosas (Caminha) 

Rua do Pombal (Vilarelho) 

Avenida do Camarido (Cristelo) 

Avenida de Santana (Moledo) 

Rua 5 de Outubro (Vila Praia de Âncora) 

Rua 31 de Janeiro (Vila Praia de Âncora) 

Parque Dr. Ramos Pereira (Vila Praia de Âncora) 

Avenida Dr. Luís Ramos Pereira (Vila Praia de Âncora) 

Avenida do Campo do Castelo (Vila Praia de Âncora) 

Avenida de Santana (Moledo) 
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Avenida do Camarido (Cristelo) 

Rua do Pombal (Vilarelho) 

Rua Benemérito Joaquim Rosas (Caminha) 

Rua da Trincheira (Caminha) 

Praça Pontault-Combault (Caminha) 

Avenida Dantas Carneiro (Caminha) 

Rua Conselheiro Miguel Dantas (Caminha) 

Rua de São João (Caminha) 

Praça Conselheiro Silva Torres (Caminha) 

 

- Circuito Vila de Caminha (realização de viagens na Vila de Caminha) 

Praça Conselheiro Silva Torres 

Rua Visconde Sousa Rego 

Rua Benemérito Joaquim Rosas 

Travessa da Trincheira 

Avenida Dr. Dantas Carneiro 

Praça Pontault-Combault 

Avenida Dr. Dantas Carneiro 

Rua Conselheiro Miguel Dantas (Caminha) 

Avenida Manuel Xavier 

Rua São João de Deus 

Rua da Corredoura 

Avenida Saraiva de Carvalho 

Avenida de Camões 

Avenida Padre Pinheiro 

Avenida Manuel Xavier 

Rua de São João (Caminha) 

Praça Conselheiro Silva Torres (Caminha) 

 

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor da Senhora Presidente e dos 

Senhores Vereadores, Flamiano Martins, Paulo Pereira, Liliana Silva, Jorge Miranda 
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e António Vasconcelos 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 11 – 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 da Senhora Presidente e dos 

Senhores Vereadores, Flamiano Martins, Paulo Pereira, Liliana Silva, Jorge Miranda 

e António Vasconcelos 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

E nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a reunião 

quando eram 15 horas e 50 minutos, da qual, para constar e por estar conforme, se 

lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Senhora Presidente e por mim que a 

secretariei. 

 

Paços do Município do Concelho de Caminha, de 04 Julho de 2013 

 

ASSINATURAS: 

A PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

(Júlia Paula Costa) 
 

A SECRETÁRIA 

 
 

_______________________________________________ 

(Anabela Pereira Monteiro) 

 


