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ATA NÚMERO 104/09-13 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA 

DEZASSETE DE JULHO DO ANO DOIS 

MIL E TREZE 

 

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

Paços do Concelho, 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, JORGE 

PAULO AIRES MIRANDA E ANTÓNIO MANUEL QUINTAS VASCONCELOS. 

 

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

Bouça da Silva, cuja falta foi justificada. 

 

Iniciada a reunião, às 15 H 00 M, pela Senhora Presidente Júlia Paula Pires 

Pereira Costa foram tratados os assuntos a seguir indicados: 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Vereador António Vasconcelos referiu-se ao protocolo que será feito 

com a empresa MinhAventura e ao que se passa no Parque Ramos Pereira nesta 

altura do ano. Disse que há problemas de segurança naquele local já que os 

utilizadores dos karts fazem autênticos ralis e os pais de crianças, principalmente as 

mais pequenas, têm medo que os seus filhos sejam colhidos. Disse que a empresa 

MinhAventura deve ser chamada à atenção e encontrar uma forma de controlar 

estas situações já que se limitam a alugar os referidos karts e não têm qualquer 

atitude pedagógica, procurando informar os utilizadores das regras. 
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O Senhor Vereador Mário Patrício disse que, mesmo que o protocolo seja 

aprovado, poderão ainda recuar na autorização caso os referidos veículos 

representem um perigo na via pública. É uma atividade interessante, a questão é 

saber como é que podem implementar e fazer cumprir as regras. Sugeriu que fosse 

feita uma reunião com a Junta de Freguesia e perceber se há ou não perigos e, caso 

hajam, se se podem controlar. 

 

O Senhor Vereador Paulo Pereira prestou as seguintes informações: 

“Hoje começo por referir a chegada dos 10 ciclistas vindos de Pontault-Combault a 

Caminha, no dia 6 de julho, a propósito da comemoração dos 35 anos de geminação 

entre as duas localidades. A equipa veio em bicicletas de dois lugares desde França 

até Caminha, num total de 1680 km. Eu acompanhei a comitiva na parte final do 

desafio, desde Melgaço até caminha, onde foram muito bem recebidos. 

No dia 10 estive na FNAC de Braga para dar a conhecer o concelho de Caminha no 

Âmbito do ciclo “Tertúlias d’A nossa Terra – O Minho em Mil Sugestões”. Lá realcei a 

diversidade e a riqueza de paisagens, o Caminha Agita 2013 e a qualidade da 

restauração e da hotelaria. Comigo estiveram também a historiadora Aurora Rego; 

Cristina Torres, da DIRENOR; Maria dos Prazeres Pereira, artesã de bordados e 

linho e Ana Neto, artesã de licores, compotas e outros doces tradicionais. 

No último fim-de-semana, Caminha acolheu o 1º Festival Internacional de Cerveja 

Artesanal, o ArtBeerFest. Este festival trouxe ao centro histórico da vila 25 

cervejeiros de Portugal e Espanha e mais de 100 tipos de cervejas artesanais, para 

além de milhares de visitantes. Quero também deixar os meus parabéns à 

organização do evento. 

Ainda no último fim-de-semana, mais precisamente no dia 13 foi inaugurada a 

Galeria Caminharte, nas antigas instalações do posto de Turismo. Este espaço vai 

agora ser a galeria e a sede da Associação de Artistas de Caminha. 

Os próximos dias também vão ser ricos em eventos. Temos já amanhã um concerto 

de rock sinfónico pela Academia de Música Fernandes Fão, no âmbito das 

comemorações do 40º aniversário da Camipão. O concerto vai decorrer pelas 22 

horas, no Parque Dr. Ramos Pereira, em Vila Praia de Âncora. 
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Na sexta-feira começa a décima edição da Feira Medieval de Caminha, que vai 

decorrer até ao próximo dia 28 de julho. Este ano o tema é “Mitos e Ritos – Lendas, 

Crendices e Superstições” e como habitual são esperados milhares de visitantes. 

No sábado, Vila Praia de Âncora recebe o programa da RTP Aqui Portugal, que vai 

ser transmitido em direto pelas 14 horas a partir da Praça da Republica. Desde já 

convido todos a estarem presentes para assistir à emissão conduzida por Sónia 

Araújo e Hélder Reis. Por último, gostaria de relembrar que no sábado começa a 15ª 

edição da Arte na Leira. Esta mostra de arte prolonga-se até ao dia 18 de Agosto. A 

inauguração está marcada para as 18h30 na Casa do Marco, em Arga de Baixo e 

conta também com artistas do concelho de Caminha.” 

 

O Senhor Vice-Presidente Flamiano Martins deu conhecimento das seguintes 

informações: 

Vou começar por referir o I Triatlo Longo de Caminha, que decorreu no último 

domingo, dia 14. Esta foi uma iniciativa que atraiu ao concelho mais de 250 triatletas 

e, certamente, centenas de apoiantes, entre familiares, amigos ou simples curiosos. 

Quero também dar os parabéns aos triatletas de Caminha pela brilhante prestação 

na prova de estafetas, sendo que a Associação de Triatlo de Caminha venceu o 

primeiro prémio nesta categoria e a equipa Juice Plus, também de cá, conquistou o 

terceiro lugar no pódio, na mesma prova. 

Não posso, no entanto, deixar de lamentar os transtornos causados pela realização 

da prova aos nossos munícipes sobretudo ao nível da mobilidade. De facto, a 

Câmara Municipal de Caminha deu indicações à GNR para que fosse feito um 

condicionamento do trânsito e não um corte total como aconteceu. A acrescentar a 

isto a GNR demonstrou um comportamento intransigente impedindo muitas pessoas 

de acederem às próprias habitações, de saírem para trabalhar ou para levarem 

medicação a familiares. Houve também falta de informação da Câmara e divulgação 

da própria prova o que fez com que a população não soubesse da passagem dos 

atletas. 

Gostaria de relembrar o início do primeiro Torneio de Futsal Mosaico de Paisagens, 

no dia 12 de julho. A prova está a decorrer, durante a fase de grupos, no Pavilhão 
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Desportivo Municipal de Vila Praia de Âncora, mas a fase final do torneio vai 

acontecer no Pavilhão Desportivo Municipal de Caminha. 

Por último quero só deixar a dica de que neste fim-de-semana vai decorrer o 

Encontro de Windsurf e Stand Up Paddle em Moledo, Caminha e Seixas, durante os 

dias 19, 20 e 21; e o 6º Trilho dos Fura Montanhas no próximo domingo, em 

Lanhelas.  

Na sexta-feira, pelas 11 horas, no Estádio Municipal Morber o município de Caminha 

vai receber o atleta Carlos Sá e prestar-lhe a merecida homenagem pela vitória na 

California 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 2013/07/04 

 

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 04 de Julho passado. 

 

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, Jorge Miranda e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 02 – PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMINHA E A 

MINHAVENTURA-ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO TURISTICA, LDA  

 

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

entre o Município de Caminha e a MinhAventura - Atividades de Animação Turística, 

Lda., o qual fica a fazer parte integrante dos originais desta ata. 
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O Senhor Vereador Jorge Miranda disse que, na sequência do que foi dito no 

início da reunião relativamente à questão do protocolo, levantam algumas reservas 

quanto às questões de segurança, no entanto, não querem colocar em causa aquilo 

que tem sido a prestação da empresa na dinamização de atividades lúdicas e 

desportivas no concelho.  

 

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 Jorge 

Miranda e António Vasconcelos. 

 

PROPOSTA N.º 03 – ALTERAÇÃO À POSTURA DE TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO EM VÁRIAS ARTÉRIAS DA VILA DE CAMINHA E 

FREGUESIA DE VILARELHO 

 

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

propõe-se a aprovação das seguintes posturas de trânsito e estacionamento na Vila 

de Caminha e freguesia de Vilarelho, conforme planta anexa aos originais desta 

acta: 

 

CAMINHA 

 Travessa de São João, nos dois sentidos de trânsito, entre a Avenida de 

São João e a Rua Dr. Luciano Amorim e Silva – estacionamento proibido 

- sinal C15. 

 Rua Barão de São Roque, do lado esquerdo do sentido de trânsito entre 

o nº54 o nº56 - estacionamento proibido - sinal C15. 

 

VILARELHO 

 Rua Manuel Serra de Carvalho, nos entroncamentos com a Rua do 

Pombal – Paragem obrigatória em cruzamento ou entroncamento - sinal 

B2.   
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Mais se propõe a submissão desta proposta à aprovação da Assembleia Municipal, 

solicitando a sua aprovação 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, Jorge Miranda e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 04 – CONDICIONAMENTO TEMPORÁRIO DO TRÂNSITO EM 

ALGUMAS ARTÉRIAS DA VILA DE CAMINHA E DESLOCAÇÃO DOS TÁXIS DA 

PRAÇA CONSELHEIRO SILVA TORRES PARA O LARGO BENTO COELHO, 

POR OCASIÃO DA “FEIRA MEDIEVAL” 

 

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

propõe-se a aprovação do Condicionamento Temporário do Trânsito em algumas 

artérias da Vila de Caminha e Deslocação dos Táxis da Praça Conselheiro Silva 

Torres para o Largo Bento Coelho, por ocasião da “FEIRA MEDIEVAL”, conforme 

planta anexa aos originais desta ata. 

 

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, Jorge Miranda e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 05 – ALTERAÇÃO À SINALETICA PARA ESTACIONAMENTO 

DE PESSOAS DE MOBILIDADE CONDICIONADA NA AVENIDA DR.RAMOS 

PEREIRA NA FREGUESIA DE VILA PRAIA DE ÂNCORA 

 

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

propõe-se a aprovação da alteração à Sinalética para Estacionamento de Pessoas 
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de Mobilidade Condicionada na Avenida Dr. Ramos Pereira na freguesia de Vila 

Praia de Âncora, conforme planta anexa aos originais desta ata. 

 

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, Jorge Miranda e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 06 – DESLOCAÇÃO DE DOIS LUGARES DE 

ESTACIONAMENTO DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, DO LARGO 

DR.LUIS FETAL CARNEIRO PARA A PRAÇA PONTAULT COMBAULT, POR 

OCASIÃO DA “ARTBEERFEST” - RATIFICAÇÃO 

 

Nos termos da informação dos serviços propõe-se a aprovação da ratificação da 

deslocação de dois Lugares de estacionamento de pessoas com mobilidade 

reduzida, do Largo Dr. Luís Fetal Carneiro para a Praça Pontault Combault, 

conforme constante na planta anexa aos originais desta ata. 

 

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, Jorge Miranda e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 07 – DESLOCAÇÃO DE DOIS LUGARES DE 

ESTACIONAMENTO DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, DO LARGO 

DR.LUIS FETAL CARNEIRO PARA A PRAÇA PONTAULT COMBAULT, POR 

OCASIÃO DA “FEIRA MEDIEVAL” 

 

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

dois Lugares de estacionamento de pessoas com mobilidade reduzida, do Largo Dr. 

Luís Fetal Carneiro para a Praça Pontault Combault, conforme constante na planta 

anexa aos originais desta ata. 
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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, Jorge Miranda e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 08 – PROPOSTA DE RECRUTAMENTO DA RESERVA DE 

RECRUTAMENTO INTERNA DO PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA 

CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURIDICA DE EMPREGO POR TEMPO 

INDETERMINADO DE CINCO ASSISTENTES OPERACIONAIS – DA CARREIRA 

GERAL DE ASSISTENTE OPERACIONAL  

 

Considerando o disposto no n.º 1, do artigo 4º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 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 3º, 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 postos de trabalho com funções 

correspondentes às de Assistente Operacional, não ocupado, na DSC/SE, a ser 

preenchido por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 

para satisfazer necessidades regulares e permanentes do respetivo serviço.  

Existe dotação disponível em orçamento para a presente contratação, conforme 

documento que se anexa. 

Existe reserva de recrutamento no Município de Caminha, resultante do 

procedimento concursal, publicado no Diário da Republica, n.º 193, de 07 de 

Outubro de 2011. 

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

artigo 40º, 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 um posto de 
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trabalho, para a contratação por tempo indeterminado de um assistente operacional, 

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 do Senhor Presidente em 

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

Pereira, Liliana Silva, 2 votos contra dos Senhores Vereadores Jorge Miranda e 

António Vasconcelos e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 09 – HOMOLOGAÇÃO DA ATA NÚMERO DOIS DO JÚRI DE 

SELEÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVOS A ESTUDANTES DO 

ENSINO SUPERIOR 

 

No âmbito do Programa de Incentivos a Estudantes do Ensino Superior, após a 

deliberação em reunião de Câmara da lista provisória dos candidatos selecionados 

foi rececionada uma reclamação por parte de um candidato. No entanto, após nova 

análise do processo de candidatura por parte do júri de seleção não se verificou 

alterações à respetiva lista.  

Considerando o n.º 5 do art.º 10º do Regulamento, deve submeter-se a ata n.º 2 do 

júri de seleção para atribuição dos incentivos a apreciação de reunião de Câmara, 

pelo que se propõe a atribuição dos incentivos para o ano letivo 2012/2013 aos 

seguintes candidatos: 

 

 Carla Sofia Fonseca Soares  

 Estefânia Cassandra Mendonça Gonçalves  

 Nelson José Cerqueira de Sousa  

 Patrícia Sofia Alves Laranjeira  

 Sérgio Gonzaga Torres Videira  

 

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, Jorge Miranda e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 10 – 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 em 

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

Pereira, Liliana Silva, Jorge Miranda 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 15 horas e 45 minutos, da qual, para constar e por estar 

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

Exercíce por mim que a secretariei. 

 

Paços do Município do Concelho de Caminha, de 17 Julho de 2013 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO  
 

___________________________________________ 
(Flamiano Martins) 

 
 

A SECRETÁRIA 

 
 

_______________________________________________ 

(Anabela Pereira Monteiro) 

 


