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ATA NÚMERO 107/09-13 DA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMINHA REALIZADA 

NO DIA CINCO DE AGOSTO DO ANO 

DOIS MIL E TREZE 

 

Aos cinco dias do mês de Agosto 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 PAULO PINTO 

PEREIRA, JOÃO JOSÉ CORREIA TORRES SAMPAIO, HUMBERTO CESAR 

MARTINS GOMES, JORGE PAULO AIRES MIRANDA E ANTÓNIO MANUEL 

QUINTAS VASCONCELOS. 

 

Não esteve presente a Senhora Presidente, e o Senhor Vereador Mário Augusto 

Pais Patrício que se fizeram substituir por João José Correia Torres Sampaio, 

Humberto Cesar Martins Gomes, 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 DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 

 

O Mapa de Pessoal é um instrumento de gestão e planeamento que reveste 

especial importância na definição de políticas de recrutamento, seleção e 

valorização dos recursos humanos. 

Obviamente, que o Mapa de Pessoal como instrumento de gestão e planeamento 

não pode ser visto como um documento estanque, mas, ao invés, evolutivo. 
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Após uma avaliação moderada urge a necessidade de realizar uma ligeira alteração 

ao Mapa de Pessoal na perspetiva de dotar as Divisões: Administrativa, Jurídica e 

Sócio-Cultural (DAJSC) e Ambiente e Salubridade (DAS) de maior capacidade e 

satisfação no desempenho das funções e atribuições que lhe estão cometidas. 

Os reptos que presentemente se colocam às divisões em questão, nomeadamente 

nas mais diversas áreas da Cultura, Turismo, Desporto e Ambiente são cada vez 

mais diversificados, carecendo de assistentes técnicos com conhecimentos 

especializados adequados. 

Considerando que o Município de Caminha entende que é fundamental assegurar e 

eventualmente reforçar o funcionamento de alguns serviços e sectores daquelas 

divisões. 

Em face do exposto, propõe-se a criação de quatro postos de trabalho de 

Assistente Técnico a serem ocupados por uma relação jurídica de emprego público 

por tempo indeterminado. 

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

solicitando a sua aprovação em minuta. 

 

O Senhor Vereador Jorge Miranda, relativamente à alteração proposta do Mapa de 

Pessoal, disse que se percebe que há um défice de pessoas nas áreas propostas 

mas no mapa que enviam em anexo extinguem-se 2 postos e pergunta se a extinção 

desses lugares se deve ao facto de não serem dessas áreas. 

 

O Senhor Paulo Marinho, Chefe da Equipa Multidisciplinar explicou que esta 

alteração pretende dar cumprimento a alterações introduzidas pelo Orçamento de 

Estado 2013, nomeadamente no que diz respeito à criação de reservas de 

recrutamento dos concursos que estão a decorrer. Os postos que se extinguem, por 

tempo determinado, extinguem-se precisamente pelo eventual recrutamento por 

tempo indeterminado. 
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O Senhor Vereador Jorge Miranda disse, que à semelhança do que tem sido a 

posição do PS quanto ao crescimento do quadro de pessoal da Câmara Municipal, 

votarão contra esta proposta. 

 

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

Exercício Flamiano Martins e dos Senhores Vereadores Paulo Pereira, João 

Sampaio, Humberto Gomes, 2 votos contra dos Senhores Vereadores Jorge Miranda 

e António Vasconcelos e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 02 – REGULAMENTO MUNICIPAL SOBRE O LICENCIAMENTO 

DAS ATIVIDADES DIVERSAS 

 

Considerando que o Regulamento Municipal sobre o Licenciamento das Atividades 

Diversas anterior (2005), previa no capítulo XII, as taxas a aplicar; 

Considerando que foi aprovado o novo Regulamento Municipal sobre o 

Licenciamento das Atividades Diversas (RMLAD); 

Considerando que o artigo 91.º do RMLAD em vigor revogou, por lapso, todo o 

regulamento anterior; 

Em face do exposto propõe-se que o executivo camarário, de modo a manter em 

vigor o capítulo XIII do anterior regulamento, proceda à aprovação da alteração do 

artigo 91º com a seguinte redação: 

“ Com a entrada em vigor do presente regulamento serão revogadas todas as 

disposições de natureza regulamentar, aprovadas pelo Município de Caminha, em 

data anterior à aprovação do presente regulamento e que com o mesmo estejam em 

contradição, exceto o capítulo XIII – TAXAS” 

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

solicitando a sua aprovação em minuta. 

 
O Dr. Domingos Lopes, Diretor de Departamento, explicou que quando se votou o 

Regulamento de Atividades Diversas, que está relacionado com o Licenciamento 

Zero, já se previam as novas taxas. Disse que, uma vez que a fundamentação das 
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taxas atrasou e não foi em simultâneo e o regulamento prevê a revogação das taxas 

em vigor, deve-se votar novamente as taxas para que se mantenham em vigor. 

 

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

Exercício Flamiano Martins e dos Senhores Vereadores Paulo Pereira, João 

Sampaio, Humberto Gomes, Jorge Miranda e António Vasconcelos, 0 votos contra e 

0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 03 – HOMOLOGAÇÃO DA ATA NÚMERO UM E DO AUTO DE 

SORTEIO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO XVII 

PROCEDIMENTO DO SORTEIO DE ESPAÇOS DE VENDA NA FEIRA SEMANAL 

DE CAMINHA  

 

Nos termos do disposto no artigo 106º, do Código de Procedimento Administrativo, 

propõe-se a homologação da ata número um e do auto de sorteio da reunião da 

Comissão de Acompanhamento do XVII Procedimento do Sorteio de Espaços de 

Venda na Feira Semanal de Caminha, a qual fica a fazer parte integrante dos 

originais desta ata. 

 

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

Exercício Flamiano Martins e dos Senhores Vereadores Paulo Pereira, João 

Sampaio, Humberto Gomes, 0 votos contra e 2 abstenções dos Senhores 

Vereadores Jorge Miranda e António Vasconcelos. 

 

PROPOSTA N.º 04 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À PAROQUIA DE SANTA 

MARINHA DE VILA PRAIA DE ÂNCORA 

 

Em conformidade com o disposto no n.º 4, alínea b), do art. 64º, 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, compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios 

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

desportiva, recreativa ou outra. 
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Face ao solicitado pela Paróquia de Santa Marinha de Vila Praia de Âncora, propõe-

se a atribuição de um subsídio no valor de 20.000,00 € para apoio nas obras de 

conservação e restauro da casa paroquial inserida num conjunto que constitui a 

Igreja Matriz, Adro e Cemitério, 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 do Senhor Presidente em 

Exercício Flamiano Martins e dos Senhores Vereadores Paulo Pereira, João 

Sampaio, Humberto Gomes, Jorge Miranda e António Vasconcelos, 0 votos contra e 

0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 05 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FABRICA DA IGREJA 

PAROQUIAL DE SÃO MARTINHO DE LANHELAS 

 

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 Fabrica da Igreja Paroquial de São 

Martinho de Lanhelas, no valor de 3.000.00 €, para apoio na aquisição de 

equipamento áudio visual. 

 

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

Exercício Flamiano Martins e dos Senhores Vereadores Paulo Pereira, João 

Sampaio, Humberto Gomes, Jorge Miranda e António Vasconcelos, 0 votos contra e 

0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 06 – 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 Paulo Pereira, João 

Sampaio, Humberto Gomes, 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 55 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, de 05 Agosto de 2013 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO  
 
 

___________________________________________ 
(Flamiano Martins) 

 
 
 

A SECRETÁRIA 

 
 

_______________________________________________ 

(Anabela Pereira Monteiro) 

 

 


