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ATA NÚMERO 17/17 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA 21 DE 

JUNHO DE 2017. 

 

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano dois mil e dezassete, 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 

Vereadores GUILHERME CESÁRIO LAGIDO DOMINGOS, MANUEL LUÍS PIRE S 

MARTINS, RUI ANTÓNIO DE OLIVEIRA FERNANDES, FLAMIAN O GONÇALVES 

MARTINS, MANUEL DE SOUSA MARQUES e VANDA MARIA DA CUNHA PÊGO. 

Não esteve presente a Senhora Vereadora LILIANA SOFIA BOUÇA SILVA , cuja 

falta foi justificada, fazendo-se substituir por MANUEL DE SOUSA MARQUES . 

 

Iniciada a reunião, às 15:00 horas, 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  cumprimentou os presentes e solicitou a introdução de mais 

uma proposta na ordem do dia sobre abertura do procedimento para o Concurso 

Público para Execução da Rede de Defesa da Floresta Contra Incêndios, de seguida 

apresentou um voto de pesar que passou a ler: 

“Voto de Pesar 

Portugal testemunhou nos últimos dias uma das maiores tragédias de que há 

memória. A morte de 64 pessoas nos incêndios de Pedrogão Grande, o número de 

feridos contabilizados até à data, a quantidade de desalojados, os bens perdidos no 

furacão de fogo que se formou na aziaga tarde do passado dia 17 de junho, 
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compõem um retrato negro e triste de uma realidade que ninguém queria ter 

conhecido. 

O concelho de Caminha sabe bem das consequências terríveis dos incêndios 

florestais e está profundamente consternado com o ocorrido. A morte, a devastação 

e o sentimento de impotência a que assistimos pelas imagens da televisão não 

deixaram o povo do nosso concelho indiferente. É com pesar e absoluta 

solidariedade, que toda a população de todas as freguesias do concelho de 

Caminha se juntam à dor de tantas famílias castigadas pelos incêndios que assolam 

toda a região centro do país. E é com emoção e admiração que assistimos à luta 

permanente de Bombeiros, Proteção Civil, Autarquias Locais, Forças de Segurança, 

Polícia Judiciária, Forças Armadas, INEM, Cruz Vermelha, equipas médicas, Instituto 

da Medicina Legal, Escuteiros, associações diversas, IPSS, cidadãos anónimos e 

Comunidade Internacional para amenizar a situação, reparar o possível, acarinhar 

um gemido, satisfazer uma necessidade. 

O pesar é sentido e profundo como é visceral o elogio às mulheres e aos homens 

que heroicamente enfrentam o horror das chamas e a dor da morte. 

O Município de Caminha manifesta profundo voto de pesar pela tragédia que 

assolou Pedrogão Grande e se estendeu aos concelhos de Castanheira de Pera, 

Figueiró dos Vinhos, Góis, Pampilhosa da Serra e Sertã, expressando uma palavra 

de consternação e partilha junto de cada uma das famílias afetadas pela perda de 

vidas humanas ou pela destruição de importantes bens materiais. 

O Município de Caminha declara apoio incondicional a todos quantos salvaram vidas 

e bens, arriscaram para proteger os seus, sacrificaram o seu bem-estar para 

combater a desgraça que ocorreu e continuam a trabalhar para diminuir os efeitos 

catastróficos deste trágico acontecimento. 

O Município de Caminha disponibiliza-se, dentro das suas capacidades e das 

necessidades que possam ser identificadas, para contribuir para a mitigação das 

consequências deste drama que tocou Portugal e emocionou o mundo. 

Este Voto de Pesar deverá ser enviado para: 

a) Sua Excelência o Senhor Presidente da República; 



 

 
C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  C a m i n h a 

Ata 17/17 de 21/06/2017 
 

 

3

b) Sua Excelência o Senhor Primeiro-Ministro; 

c) Sua Excelência o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Pedrogão 

Grande; 

d) Sua Excelência o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Castanheira de 

Pera; 

e) Sua Excelência o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos 

Vinhos; 

f) Sua Excelência a Senhora Presidente da Câmara Municipal de Góis; 

g) Sua Excelência o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Pampilhosa da 

Serra; 

h) Sua Excelência o Senhor Presidente da Câmara Municipal da Sertã; 

i) Autoridade Nacional de Proteção Civil; 

j) Liga dos Bombeiros Portugueses; 

k) Polícia Judiciária; 

l) Guarda Nacional Republicana; 

m) Estado Maior General das Forças Armadas; 

n) INEM; 

o) Cruz Vermelha Portuguesa; 

p) Instituto Português de Medicina Legal; 

q) Corpo Nacional de Escutas; 

r) Redes Sociais dos Municípios de Pedrogão Grande, Castanheira de Pera, 

Figueiró dos Vinhos, Góis, Pampilhosa da Serra e Sertã. 

Caminha, 21 de junho de 2017. 

O Presidente da Câmara Municipal, 

-Miguel Alves-“ 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  associou-se a este voto de pesar e recordou 

os incêndios no Concelho de Caminha no ano passado, o que mais uma vez 

exemplifica que os fogos devem ser combatidos fortemente no início por forma a 



 

 
C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  C a m i n h a 

Ata 17/17 de 21/06/2017 
 

 

4

evitar desastres como os que se verificaram estes dias, com perda de vidas 

humanas. 

 

O Senhor Presidente  informou que foram solicitados meios de combate ao 

Concelho de Caminha através do Comando Distrital de Viana do Castelo e nesse 

sentido irão sete bombeiros de Caminha e Vila Praia de Âncora para a zona centro 

do país por forma a ajudar no combate aos incêndios. Recordou que o segundo 

maior incendio em área ardida no ano passado foi no Concelho de Caminha 

 

O voto de pesar foi aprovado com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Manuel Luís Martins, Rui Fernandes, 

Flamiano Martins, Manuel Marques e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

O Senhor Presidente  apresentou e leu, de seguida, o seguinte voto de louvor: 

“Voto de Louvor 

No passado dia 9 de junho, a Moledense Ângela Marta Chevarria Fernandes obteve 

o 3º lugar no Campeonato de Europa de Stand Up Paddle (SUP) na vertente 

maratona que decorreu em Peniche. Este resultado iguala o resultado individual 

alcançado no ano passado na mesma competição e confirma a nossa conterrânea 

como uma das melhores atletas do mundo nesta modalidade em ascensão. 

A Ângela Fernandes nasceu em Moledo a 14 de outubro de 1982 e fez o seu 

percurso académico inicial no Concelho de Caminha até ao término do ensino 

Secundário. Licenciada em Treino pela Escola Superior de Desporto de Rio Maior, a 

atleta sempre esteve ligada ao desporto, em diferentes modalidades, e sempre com 

excelentes resultados. Iniciou a sua atividade desportiva no remo, aos 13 anos de 

idade, através do Sporting Club Caminhense, tendo-se afirmado com distinção no 

ciclismo (BTT, estrada e ciclocrosse), no triatlo e, mais recentemente, no Stand Up 

Paddle, modalidade onde compete associada ao Peniche Surf Clube. 

O seu currículo desportivo é impressionante. 



 

 
C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  C a m i n h a 

Ata 17/17 de 21/06/2017 
 

 

5

No remo, foi Campeã Nacional por 15 vezes em diferentes distâncias e 

embarcações e no decorrer da sua carreira internacional obteve um 4º lugar na 

Coupe de la Jeunesse 2000 e o 7º lugar no Campeonato do Mundo que teve lugar 

em Eton em 2006. 

No ciclismo foi Campeã Nacional de pista em velocidade, Campeã Nacional master 

de ciclocrosse em 2015 e 2016, duas vezes vencedora da Taça de Portugal por 

equipas, vencedora da Volta à Galiza em 2011 e competiu na Taça de França em 

longa distância durante três anos. A qualidade apresentada, fez com que 

representasse a Seleção Nacional em várias competições internacionais pelo mundo 

fora. 

No triatlo foi Campeã Nacional de idades na vertente de triatlo longo em 2014. 

Ultimamente, a nossa conterrânea tem-se dedicado ao Stand Up Paddle com 

resultados de excelência. Foi Campeã Nacional em 2014, 2015 e 2016 na vertente 

de SUP técnico e SUP maratona, venceu ou obteve extraordinárias classificações 

em provas de elite internacional, foi 3ª classificada em SUP maratona, 5º 

classificada em SUP técnico e 3ª classificada por equipas no Campeonato de 

Europa de 2016 e, há poucos dias, foi 3ª classificada em SUP maratona, 5º 

classificada em SUP técnico e 4ª classificada por equipas no Campeonato da 

Europa 2017 realizado em Peniche. 

Para além das evidentes qualidades desportivas e competitivas, a Ângela Fernandes 

é conhecida pelas suas caraterísticas humanas ligadas à disciplina de trabalho 

desenvolvendo a sua profissão numa empresa familiar de distribuição de 

combustível que tem sede no concelho de Caminha, o que torna ainda mais 

relevante os resultados que obtém perante rivais que são profissionais. Além disso, 

a Ângela Fernandes cultiva relações de companheirismo e lealdade profunda, 

manifestando sempre disponibilidade para o envolvimento comunitário e a partilha 

de competências com aqueles que a rodeiam. É conhecida pelo seu amor à terra e 

pela paixão infinita que tem por Moledo e pela sua praia. 

O perfil, percurso e resultados obtidos pela desportista Ângela Fernandes honram o 

concelho de Caminha e exigem louvor público. O seu testemunho, dedicação e 
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valores, são um exemplo para toda a comunidade em geral e para os jovens em 

particular. Pelo que tem feito e tendo em conta a recente distinção que a coloca 

como uma das 3 melhores atletas da europa na modalidade de Stand Up Paddle, a 

Ângela Fernandes merece o louvor do Município de Caminha. 

Caminha, 21 de junho de 2017. 

O Presidente da Câmara Municipal, 

-Miguel Alves-“ 

 

O voto de louvor foi aprovado com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Manuel Luís Martins, Rui Fernandes, 

Flamiano Martins, Manuel Marques e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  cumprimentou os presentes e explicou que 

a proposta de abertura do procedimento para o Concurso Público para Execução da 

Rede de Defesa da Floresta Contra Incêndios, a incluir na ordem do dia, trata-se de 

um procedimento no seguimento de uma candidatura submetida ao POSEUR, que 

foi aprovada, para a criação da rede primária e secundária na área florestal do 

Concelho de Caminha, no valor de 577 mil euros. Referiu que esta candidatura já 

esta prevista em PPI, pelo que não necessita de ser submetida a Assembleia 

Municipal. Disse tratar-se de um investimento considerável na floresta que permitirá 

ter uma rede de circulação para melhor combater incêndios. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou se há algum avanço em termos 

de programação e planeamento da floresta no concelho. 

Perguntou também se irão ser adquiridos mais meios informáticos para as escolas, 

uma vez que os equipamentos que a Câmara Municipal adquiriu são muito 

insuficientes para as necessidades e reforçou que as escolas necessitam de uma 

modernização do parque informático. 
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O Senhor Vereador Rui Fernandes  respondeu que os técnicos da Câmara 

Municipal fizeram um levantamento das necessidades. Foram aplicados doze mil 

euros na melhoria do parque informático das escolas, no entanto reconhece que 

para haver um parque informático a funcionar devidamente terá que se fazer um 

investimento muito maior. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou se há alguma candidatura 

prevista no âmbito de equipamentos de informática para as escolas. 

 

O Senhor Vereador Rui Fernandes  respondeu que está em curso a candidatura de 

um projeto intermunicipal no âmbito da CIM Alto Minho sobre a promoção do 

sucesso escolar, mas só 15% do valor total do projeto é que pode ser usado para 

aquisição de equipamento. 

 

O Senhor Presidente  disse que o executivo tem plena consciência que o 

equipamento do parque informático das escolas não é suficiente, no entanto foi feito 

um investimento para colmatar as necessidades. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques  cumprimentou os presentes e disse que 

grande parte da floresta está a ser invadida por háqueas que se estão a expandir de 

forma muito rápida na Serra d’ Arga e perguntou quais as medidas que se pensam 

tomar para este problema, que deve ser resolvido rapidamente. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  esclareceu que todos estão preocupados 

com a questão da floresta e referiu que não há uma solução convincente para 

eliminar as espécies invasoras. Fez uma análise das medidas que foram tomadas ao 

longo dos anos no âmbito da floresta, nomeadamente no combate a incêndios, 

combate as espécies invasoras e organização da floresta. Disse que a floresta está 

mais desorganizada no interior, onde a população é mais envelhecida, por isso a 

Câmara Municipal, com preocupação para este problema, na revisão do PDM 
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acautelou estas situações, em que os riscos eram muito evidentes, uma vez que há 

problemas graves no que se refere ao ordenamento e ocupação do território. 

Referiu que a Câmara Municipal tomou uma série de medidas para a floresta, tais 

como: 

- Candidatura da Execução da Rede de Defesa da Floresta Contra Incêndios; 

- Candidatura de Sapadores Florestais que foi aprovada recentemente para o 

Concelho de Caminha; 

- Intervenção em áreas ardidas, nomeadamente no baldio de Arga de São João 

onde foi feita uma intervenção de combate às háqueas; 

- As ZIF’s no Concelho de Caminha aguardam financiamento do ICNF. 

Reforçou que tem havido uma preocupação muito grande de reagir aos incêndios, 

prevenir situações no futuro, em termos de ordenamento e acessibilidades, e gerir o 

território urbano.  

 

O Senhor Presidente  referiu que foi criada uma equipa com desempregados do 

Concelho de Caminha que tem estado a fazer limpezas na floresta, em 

complemento ao trabalho efetuado pela Câmara Municipal. 

Disse que este debate da floresta está instalado na sociedade civil devido aos 

acontecimentos recentes, mas o mais importante não é que o debate seja feito, mas 

sim que o mesmo tenha consequências reais na melhoria da floresta. 

Assinalou as medidas que têm sido tomadas no Concelho de Caminha, 

nomeadamente na revisão do PDM, em que o Senhor Vereador Guilherme Lagido 

teve um papel fundamental e fruto da sua experiência, defendeu a impossibilidade 

de construir junto da floresta, a necessidade de estabelecer zonas de fronteira entre 

os aglomerados urbanos e a floresta, a impossibilidade de construir onde não há 

acessos nem infraestruturas, sendo de muita coragem política defender medidas 

que muitas vezes não são populares. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 



 

 
C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  C a m i n h a 

Ata 17/17 de 21/06/2017 
 

 

9

PROPOSTA N.º 1 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁ RIA DE 

07/06/2017; 

 

Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, propõe-se : 

- Que seja aprovada a ata da reunião ordinária do dia sete de junho de dois mil e 

dezassete. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Manuel Luís Martins, Rui Fernandes, 

Flamiano Martins e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 1 abstenção do Senhor Vereador 

Manuel Marques. 

 

PROPOSTA N.º 2 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DESCEN TRALIZADA 

DO DIA 07/06/2017; 

 

Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, propõe-se : 

- Que seja aprovada a ata da reunião descentralizada do dia sete de junho de dois 

mil e dezassete. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Manuel Luís Martins, Rui Fernandes, 

Flamiano Martins e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 1 abstenção do Senhor Vereador 

Manuel Marques. 

 

PROPOSTA N.º 3 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FÁBRICA D A IGREJA 

PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DE CAMINHA P ARA 

APOIO DAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAPE LA DE 

NOSSA SENHORA DA AGONIA; 
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No âmbito do preceituado na alínea o), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais, é da competência da 

Câmara Municipal deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos 

legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras de interesse 

para o município. 

Assim, conforme solicitado, propõe-se  que seja atribuído um subsídio no valor de 

7.000,00€ (sete mil euros) à Fabrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da 

Assunção de Caminha, para apoio na realização das obras de conservação e 

manutenção da capela de Nossa Senhora da Agonia. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  assinalou o fim da ideia que o Partido 

Socialista tem do estado laico, perante este “fervor” católico com estas propostas de 

subsídios às paróquias, bem como nas celebrações do centenário das aparições de 

Fátima. 

Sugeriu que deve ser elaborado um regulamento municipal de atribuição de apoios 

às festividades, por forma a haver uma distribuição justa dos apoios. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que estes apoios não retiram a coerência da ação 

política do Partido Socialista, porque estes apoios sempre foram atribuídos, sendo 

fundamentais para a realização destas festas, que são manifestações culturais das 

pessoas. Referiu que não poderia ser comemorado o centenário das aparições de 

Fátima num ano que não fosse o do centenário. Referiu aliás, que o estado que 

deve ser laico, através do seu primeiro-ministro, que é agnóstico, mobilizou todos os 

meios para receber a visita do líder da igreja católica e para as celebrações do 

centenário das aparições de Fátima, o que acontece em qualquer estado moderno, 

estando também, este executivo, sempre disponível para ajudar em todas as 

iniciativas que as paróquias solicitem. 

 

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 



 

 
C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  C a m i n h a 

Ata 17/17 de 21/06/2017 
 

 

11

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Manuel Luís Martins, Rui Fernandes, 

Flamiano Martins, Manuel Marques e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 4 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FÁBRICA D A IGREJA 

PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DE CAMINHA P ARA 

APOIO NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM HONRA DE SA NTA RITA DE 

CÁSSIA E NOSSA SENHORA DA AGONIA; 

 

No âmbito do preceituado na alínea u), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais, é da competência da 

Câmara Municipal apoiar atividades de natureza cultural, educativa e recreativa de 

interesse para o Município. 

Assim, conforme solicitado, propõe-se que seja atribuído um subsídio no valor de 

12.500,00€ (doze mil e quinhentos euros) à Fabrica da Igreja Paroquial de Nossa 

Senhora da Assunção de Caminha para apoio à realização de festividades, sendo 

7.500,00€ (sete mil e quinhentos euros) para a apoio na realização das Festas de 

Santa Rita de Cássia e 5.000,00€ (cinco mil euros) para apoio na realização das 

Festas de Nossa Senhora da Agonia. 

 

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Manuel Luís Martins, Rui Fernandes, 

Flamiano Martins, Manuel Marques e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 5 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FÁBRICA D A IGREJA 

PAROQUIAL DE SÃO TIAGO DE CRISTELO PARA APOIO NA RE ALIZAÇÃO 

DAS FESTIVIDADES EM HONRA DE SÃO TIAGO; 

 

No âmbito do preceituado na alínea u), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais, é da competência da 
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Câmara Municipal apoiar atividades de natureza cultural, educativa e recreativa de 

interesse para o Município. 

Assim, conforme solicitado, propõe-se  que seja atribuído um subsídio no valor de 

500,00€ (quinhentos euros) à Fabrica da Igreja Paroquial de São Tiago de Cristelo, 

para apoio na realização das festividades em honra de São Tiago. 

 

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Manuel Luís Martins, Rui Fernandes, 

Flamiano Martins, Manuel Marques e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 6 – CEDÊNCIA DE TERRADO À FÁBRICA DA I GREJA 

PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DE CAMINHA D URANTE 

AS FESTAS EM HONRA DE SANTA RITA DE CÁSSIA E NOSSA SENHORA DA 

AGONIA; 

 

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, atendendo ao solicitado pela Fabrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora 

da Assunção de Caminha, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere ceder o 

espaço público do terrado à Fabrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da 

Assunção de Caminha, no período de 1 a 22 de Agosto de 2017, exceto os dias 2, 9 

e 16 de Agosto de 2017, dias de Feira Semanal, aquando da realização das 

festividades em honra de Santa Rita de Cássia e de Nossa Senhora da Agonia, nos 

seguintes locais: 

- Largo Pontault Combault (Largo da Feira) – Zona 1; 

- Rua 16 de setembro e Praça Conselheiro Silva Torres – Zona 2; 

- Rua de São João e Avenida Manuel Xavier – Zona 3; 
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Conforme fotomapa anexo que fica a fazer parte integrante da ata. 

 

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Manuel Luís Martins, Rui Fernandes, 

Flamiano Martins, Manuel Marques e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 7 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA DE CONSUMO DE 

ÁGUA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 E ISENÇÃO DA ATUALIZ AÇÃO DE 

TARIFAS NA INSTALAÇÃO NÚMERO 22088 – REQUERENTE: TE LMA 

ALEXANDRA CAMPOS REAL; 

 

Conforme informação dos serviços, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere 

aprovar a isenção total da dívida de consumo de água referente ao mês de janeiro 

de 2017, no valor total de 10,84€, mais juros de mora devidos e isenção da 

atualização de tarifas na instalação número 22088, ao requerente Telma Alexandra 

Campos Real. 

 

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Manuel Luís Martins, Rui Fernandes, 

Flamiano Martins, Manuel Marques e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 8 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA DE CONSUMO DE 

ÁGUA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 NA INSTALAÇÃO NÚMER O 22088 – 

REQUERENTE: TELMA ALEXANDRA CAMPOS REAL; 

 

Conforme informação dos serviços, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere 

aprovar a isenção total da dívida de consumo de água referente ao mês de 

dezembro de 2016, no valor total de 11,84€, mais juros de mora devidos na 

instalação número 22088, ao requerente Telma Alexandra campos Real. 
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A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Manuel Luís Martins, Rui Fernandes, 

Flamiano Martins, Manuel Marques e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 9 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA POSTURA DE  TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA DE VILA PRAIA DE ÂNCORA  PARA A 

REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO “DIA DE PORTUGAL” – 

RATIFICAÇÃO; 

 

Relativamente ao assunto em apreço, em virtude da realização das comemorações 

do “Dia de Portugal”, na Freguesia de Vila Praia de Âncora, no dia 10 de junho de 

2017, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara datado de 09/06/2017 que deferiu o corte e condicionamento 

temporário de trânsito e estacionamento da seguinte forma: 

- Proceder à suspensão temporária de trânsito, no dia 10 de junho, entre as 12:00h e 

as 13:00h, no nó da Erva Verde, na Freguesia de Vila Praia de Âncora. 

 

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Manuel Luís Martins, Rui Fernandes, 

Flamiano Martins, Manuel Marques e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 10 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA POSTURA D E TRÂNSITO 

E ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA DE MOLEDO E CRISTELO PARA A 

REALIZAÇÃO DO EVENTO “MOLEDO BODY BOARD FEST” – RAT IFICAÇÃO; 

 

Relativamente ao assunto em apreço, em virtude da realização do evento “Moledo 

Body Board Fest”, na Freguesia de Moledo e Cristelo, no dia 17 de junho de 2017, 

propõe-se  que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara datado de 08/06/2017 que deferiu o corte e condicionamento 

temporário de trânsito e estacionamento da seguinte forma: 
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- Parque de Estacionamento existente entre a Av. 25 de Abril e a rua de Fontela, 

reservado para a organização do evento, entre as 00:00h do dia 16 de junho e a 

01:00h do dia 18 de junho de 2017; 

- Trânsito proibido no interior do arruamento existente no Parque de Estacionamento 

acima referido, entre as 07:00h do dia 17 de junho e a 01:00h do dia 18 de junho de 

2017. 

 

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Manuel Luís Martins, Rui Fernandes, 

Flamiano Martins, Manuel Marques e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 11 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA POSTURA D E TRÂNSITO 

E ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA DE VILE PARA A REALIZ AÇÃO DO 

EVENTO “I – TRAIL DO VALE DO ÂNCORA” – RATIFICAÇÃO;  

 

Relativamente ao assunto em apreço, em virtude da realização do evento “I – Trail 

do Vale do Âncora”, na Freguesia de Vile, no dia 17 de junho de 2017, propõe-se  

que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente da 

Câmara datado de 13/06/2017 que deferiu o corte e condicionamento temporário de 

trânsito e estacionamento da seguinte forma: 

- Proceder à suspensão temporária de trânsito automóvel na Freguesia de Vile, no 

arruamento perpendicular à Av. de São Sebastião, no entroncamento junto ao “Café 

Cruzeiro”, no troço compreendido entre o Cruzeiro e o entroncamento à esquerda 

junto ás estufas da empresa “Raiz da Terra”, entre as 08:00h e as 16:00h. 

 

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Manuel Luís Martins, Rui Fernandes, 

Flamiano Martins, Manuel Marques e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 12 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA POSTURA D E TRÂNSITO 
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E ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA DE CAMINHA E VILARELH O PARA A 

REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM HONRA DE SÃO JOÃO – 

RATIFICAÇÃO; 

 

Relativamente ao assunto em apreço, em virtude da realização das festas em honra 

de São João, na Freguesia de Caminha e Vilarelho, no dia 24 de junho de 2017, 

propõe-se  que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara datado de 08/06/2017 que deferiu o corte e condicionamento 

temporário de trânsito e estacionamento da seguinte forma: 

- Largo Dr. Bento Coelho e Rua Dr. Luciano Pereira da Silva - Estacionamento 

proibido entre as 09:00h do dia 23 de junho e a 16:00h do dia 26 de junho de 2017; 

- Rua Dr. Luciano Pereira da Silva - Trânsito Proibido exceto moradores, cargas e 

descargas, entre as 09:00h do dia 23 de junho e a 16:00h do dia 26 de junho de 

2017. 

 

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Manuel Luís Martins, Rui Fernandes, 

Flamiano Martins, Manuel Marques e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 13 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA POSTURA D E TRÂNSITO 

E ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA DE MOLEDO E CRISTELO PARA A 

REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM HONRA DE SÃO TIAGO –  

RATIFICAÇÃO; 

 

Relativamente ao assunto em apreço, em virtude da realização das festas em honra 

de São Tiago, na Freguesia de Moledo e Cristelo, no dia 29 de julho de 2017, 

propõe-se  que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara datado de 08/06/2017 que deferiu o corte e condicionamento 

temporário de trânsito e estacionamento da seguinte forma: 
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- Rua Paulino de Carvalho – Trânsito e estacionamento proibidos, entre o as 12:00h 

do dia 29 de julho e as 03:00h do dia 30 de julho do corrente ano. 

 

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Manuel Luís Martins, Rui Fernandes, 

Flamiano Martins, Manuel Marques e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

O Senhor Presidente  solicitou a introdução de mais uma proposta na ordem de 

trabalhos, com vista a abertura do procedimento para o concurso público para 

execução da rede de defesa da floresta contra incêndios, passando a constar como 

proposta número 14 e a proposta de aprovação da minuta da ata como proposta 

número 15. 

 

PROPOSTA N.º 14 – ABERTURA DO PROCEDIMENTO PARA O C ONCURSO 

PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA REDE DE DEFESA DA FLORESTA  CONTRA 

INCÊNDIOS 

 

Conforme proposta dos serviços que fica a fazer parte integrante desta ata, propõe-

se que a Câmara Municipal delibere aprovar o projeto de execução, programa do 

concurso, caderno de encargos (cláusulas gerais e técnicas), mapa de quantidades, 

plano de gestão de resíduos de construção, constituição do júri e respetiva abertura 

de procedimento para o concurso público para Execução da Rede de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios. 

 

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Manuel Luís Martins, Rui Fernandes, 

Flamiano Martins, Manuel Marques e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 15 – APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA  
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Para produção de efeitos imediatos de todas as propostas constantes nesta minuta 

de ata, propõe-se  a sua aprovação. 

 

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Manuel Luís Martins, Rui Fernandes, 

Flamiano Martins, Manuel Marques e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

E nada mais havendo a tratar, o Senhor 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 pelo Senhor Presidente e por mim, 

Tomás Henrique Fernandes Antunes, Assistente Técnico da Secção de 

Administração, Atas e Expediente, que a redigi. 

 

Paços do Município de Caminha, 21 de Junho de 2017 

 

ASSINATURAS: 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

Luís Miguel da Silva Mendonça Alves 

 

O ASSISTENTE TÉCNICO 

 

___________________________________________ 

Tomás Henrique Fernandes Antunes 


