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ATA NÚMERO 10/18 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA 16 DE 

MAIO DE 2018. 

 

Aos dezasseis dias do mês de maio do ano dois mil e dezoito, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal sob a presidência de GUILHERME 

CESÁRIO LAGIDO DOMINGOS, presidente em exercício, e com a presença dos 

Senhores Vereadores LILIANA DE SOUSA RIBEIRO, RUI MIGUEL RIO TINTO 

LAGES, JOSÉ MANUEL MARTINS PRESA, PAULO PINTO PEREIRA e LILIANA 

SOFIA BOUÇA DA SILVA. 

Não esteve presente o Senhor Presidente LUÍS MIGUEL DA SILVA MENDONÇA 

ALVES, cuja falta foi justificada. 

 

Iniciada a reunião, às 15:00 horas, pelo Senhor Presidente em exercício 

GUILHERME CESÁRIO LAGIDO DOMINGOS foram tratados os assuntos a seguir 

indicados: 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente em exercício cumprimentou os presentes e solicitou a 

introdução de mais duas propostas na ordem de trabalhos, as quais foram aceites 

por unanimidade, passando a contar na ordem de trabalhos como propostas 

números 14 e 15, tendo a proposta de aprovação da minuta da ata, passado para 

proposta número 16. 

 

O Senhor Vereador José Presa cumprimentou os presentes e perguntou sobre o 

ponto de situação do Regulamento do Conselho Económico e Social que foi 
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submetido a discussão pública e ainda não veio novamente a reunião de Câmara. 

Perguntou também pela informação que o Senhor Presidente se comprometeu a 

fornecer sobre as contas com o município de A Guarda, acerca do ferryboat. Alertou 

que o troço da ecovia entre as aguas férreas e a gelfa se encontra em mau estado, 

devendo ser realizadas algumas melhorias. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva solicitou que as propostas números 9, 10 e 11 

fossem retiradas da ordem de trabalhos, uma vez que as informações técnicas 

devem ser retificadas por conterem dados sigilosos dos requerentes. 

Alertou que os equipamentos do Parque 25 de Abril estão muito degradados, bem 

como não existem casas de banho públicas disponíveis para os utilizadores do 

parque. 

Referiu que por motivos pessoais não pôde estar presente na inauguração do Cais 

dos Pescadores e alertou para a falta de proteções na parte superior do cais. 

Disse que o autocarro adquirido em segunda mão foi adquirido por ajuste direto, 

com pouca transparência em todo o processo e referiu que o mesmo já teve alguns 

problemas, inclusive com a queda de uma porta. Também referiu que o veiculo só 

poderá transportar crianças por mais cinco anos devido ao tempo de matricula, pelo 

que não foi uma boa aquisição para o município. 

Chamou atenção que as obras nos caminhos do Rally de Portugal começaram no 

dia 5 de maio, no entanto a celebração do contrato só foi efetuada no dia 10 de 

maio, sendo mais uma ilegalidade. 

Perguntou quem é o Coordenador das bibliotecas do Município. 

Perguntou também quando será respondido o requerimento apresentado pelos 

Vereadores do PSD no passado dia dois de maio. 

 

O Senhor Vereador Paulo Pereira cumprimentou os presentes e felicitou o cantor 

João Terleira por ter conquistado o 1º lugar no concurso de canto da Fundação 

Rotaria Portuguesa.  
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Referiu que existe a necessidade de garantir a travessia dos peregrinos de santiago 

às segundas-feiras, uma vez que o ferryboat está parado, e questionou se o 

executivo tem alguma solução para este assunto. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Ribeiro felicitou o jovem Henrique Manuel Ruivo 

Pereira, aluno do 12ª ano do Agrupamento de Escolas Sidónio Pais, que venceu as 

olimpíadas portuguesas da biologia, o qual poderá participar nas olimpíadas 

internacionais no Irão e nas olimpíadas ibero-americanas no Equador. 

 

O Senhor Presidente em exercício comprometeu-se a verificar o ponto de situação 

do Regulamento do Conselho Económico e Social do Concelho de Caminha, bem 

como a transmitir ao Senhor Presidente a questão sobre as contas com o Município 

de A Guarda, para que possa responder com rigor. 

Relativamente à ecovia entre as águas férreas e a gelfa explicou que a sua 

construção foi muito discutida por haver vários riscos de degradação, como em 

todos os outros passadiços idênticos, mas naturalmente que a manutenção irá ser 

realizada neste troço, como em todos os passadiços do concelho. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Ribeiro explicou que as informações técnicas das 

propostas de isenção de pagamento de água espelham toda a informação que 

solicitou, uma vez que não se pode avaliar de todo um pedido de isenção sem que 

se conheça a sua situação, por isso as informações são o espelho do solicitado aos 

técnicos, para que se possa deliberar, ou não, com sentido de responsabilidade. 

Referiu também que as informações espelham a transparência do processo, uma 

vez que fica clara a razão da atribuição da isenção em causa. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva referiu que não são os vereadores que têm que 

avaliar o processo, mas sim, os técnicos que estão ao abrigo de uma lei de sigilo e 

ética, avaliando todas as informações necessárias, no entanto em reunião de 

camara, num documento que fica anexo à ata e é público, essas informações não 
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podem constar, uma vez que só devem estar no processo social disponíveis para 

consulta. Referiu que as informações apresentadas são um atentado à privacidade 

das pessoas e que se não forem retiradas irá comunicar às entidades competentes. 

 

O Senhor Presidente em exercício disse perceber as preocupações da Senhora 

Vereadora Liliana Silva, no entanto os eleitos têm que estar informados para tomar 

uma decisão, as quais devem ser o mais transparentes possível. Contudo retirou da 

ordem de trabalhos as propostas números 9, 10 e 11 para melhor ponderação e 

avaliação. 

 

O Senhor Vereador José Presa concordou que todo o trabalho de avaliação neste 

tipo de processos deve ser feito desta forma transparente, o qual está bem feito, no 

entanto não se pode tornar públicos estes processos, que são confidenciais e 

pessoais. 

 

O Senhor Presidente em exercício explicou que o Parque 25 de Abril tem sofrido 

várias ações de manutenção, uma vez que os materiais têm uma degradação mais 

acentuada por estarem junto ao rio. 

Esclareceu que desconhece se o projeto do Cais dos Pescadores prevê a colocação 

de proteções e referiu que no passado também não existiam, no entanto, o Cais dos 

Pescadores terá um regulamento de acesso, bem como não irá ficar com o aspeto 

desguarnecido que tem atualmente. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Ribeiro esclareceu que o autocarro foi adquirido pelo 

município em segunda mão, tendo sido efetuadas consultas de mercado, dentro do 

orçamento disponível, para adquirir um veiculo que fizesse face às necessidades 

diárias de transporte escolar. Referiu que nos 5 anos que o veiculo pode transportar 

crianças o município irá poupar o valor que estaria a pagar por um veiculo alugado. 

Esclareceu também que o autocarro não tem avaria nenhuma, o qual foi testado 
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pelos mecânicos do município, os quais verificaram que o veiculo está em perfeitas 

condições. 

 

O Senhor Presidente em exercício esclareceu que a Coordenadora das 

Bibliotecas Municipais é a Senhora Chefe de Divisão de Educação, Cultura, Ação 

Social, Turismo e Desporto, Angelina Esteves. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva perguntou a razão pela qual houve a 

contratação de prestação de serviços para Coordenação de Serviço de Bibliotecas e 

Ludoteca. 

 

O Senhor Presidente em exercício respondeu que desconhece a situação, no 

entanto admitiu que a Chefe de Divisão necessite de alguém que a apoie nessas 

funções. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva perguntou quais são as funções da Dra. Celina 

Lopes nas bibliotecas. 

 

A Senhora Chefe de Divisão de Educação, Cultura, Ação Social, Turismo e 

Desporto, Angelina Esteves, esclareceu que a Dra. Celina Lopes é técnica 

superior nas bibliotecas e presta apoio nas suas funções. 

 

O Senhor Presidente em exercício explicou que o ferryboat interrompe a travessia 

à segunda feira para dar folga aos funcionários, no entanto irá questionar o Senhor 

Presidente sobre a eventual criação de uma alternativa de travessia. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 1 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 

02/05/2018; 
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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 dois de maio de dois mil e 

dezoito. 

 

A presente proposta foi aprovada com 5 votos a favor, 0 votos contra e 1 

abstenção. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Ribeiro fez a seguinte declaração de voto verbal: “Eu 

abstenho-me porque não estive presente”. 

 

PROPOSTA N.º 2 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES 

DESPORTIVOS; 

 

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, com base na informação dos serviços, despacho do Senhor Vereador do 

Pelouro e tendo em conta o enquadramento no REMAD, propõe-se a atribuição de 

um subsídio às Associações e Clubes Desportivos do Concelho de Caminha no 

montante global de 57.000,00€, distribuídos conforme quadro anexo que fica a fazer 

parte integrante dos originais desta ata. 

 

O Senhor Vereador Rui Lages cumprimentou os presentes e explicou que 

anualmente a Câmara atribui às associações desportivas do concelho em subsídio 

para apoio à prática desportiva. Reconheceu que este valor não é o que as 

associações desejavam, no entanto devido às dificuldades financeiras que a Câmara 
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Municipal atravessa torna-se necessário criar alguns ajustes e reordenar certos 

padrões. Referiu que este ano há mais associações inscritas no âmbito do REMAD, 

bem como o apoio a estas associações não finda com este subsídio, uma vez que a 

Câmara Municipal apoia de outras formas as associações, nomeadamente com a 

cedência de transportes e instalações, com o inerente custo com funcionários, água, 

luz e etc., bem como subsídios pontuais para a apoio a iniciativas, o que calculando 

esses valores, traduz-se em mais um apoio de cerca de 47.000,00€, o que totaliza 

um valor global de apoio às associações desportivas no valor de cerca de 

104.000,00€. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva considerou que os montantes a atribuir são 

manifestamente baixos para toda a atividade desenvolvida pelas associações, 

compreendendo que a Câmara Municipal tem dificuldades financeiras, no entanto 

verifica-se no portal base.gov inúmeras despesas com publicidade, sendo as 

prioridades do executivo. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva não participou na votação do apoio à 

Associação Desportiva Juventude Vila Praia, por pertencer aos órgãos sociais do 

clube. 

 

A presente proposta foi aprovada com 3 votos a favor, 0 votos contra e  3 

abstenções. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva fez a seguinte declaração de voto verbal: “A 

nossa abstenção prende-se com o facto de considerarmos estes valores 

manifestamente baixos face à atividade dos clubes do concelho. “ 

 

PROPOSTA N.º 3 – APROVAR SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL A 2ª 

REVISÃO AO ORÇAMENTO; 
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No seguimento da autorização da contração do empréstimo de médio e longo prazo 

para aplicação em investimentos cofinanciados torna-se necessário acautelar a 

devida rubrica no orçamento da receita para inscrição das verbas a receber. 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a revisão ao orçamento 

da receita, criando nova rubrica orçamental 120602 (passivos financeiros, 

empréstimos de médio e longo prazo, sociedades financeiras), não existindo lugar a 

alteração do valor da receita por via da transferência da verba inscrita na rubrica 

110602 (ativos financeiros, empréstimos de médio e longo prazo, sociedades 

financeiras) 

Mais se propõe que a presente proposta seja submetida à aprovação da 

Assembleia Municipal, nos termos da alínea a), do nº 1, art.º 25º, da Lei 73/2013, de 

11 de setembro. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que quando foi aprovado o contrato do 

empréstimo alertou que não havia rubrica aberta em orçamento, tendo sido afirmado 

que essa rubrica existia, verificando-se agora que efetivamente a rubrica não existia, 

razão pela qual vem agora esta revisão ao orçamento. 

 

A presente proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

PROPOSTA N.º 4 – CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO 

PRAZO PARA APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS COFINANCIADOS ATÉ AO 

MONTANTE DE €1.180.630,25 – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO; 

 

Tendo em conta que a Assembleia Municipal na sua sessão ordinária de 27 de abril 

de 2018 autorizou a contração de um empréstimo de médio e longo prazo para 

aplicação em investimentos cofinanciados, propõe-se que a Câmara Municipal 

delibere aprovar a minuta do contrato de empréstimo a celebrar com a Caixa de 

Crédito Agrícola do Noroeste, C.R.L. 
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A Senhora Vereadora Liliana Silva solicitou informação sobre o limite de 

endividamento do município. 

 

A presente proposta foi aprovada com 3 votos a favor, 0 votos contra e 3 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 5 – REVISÃO DO REGULAMENTO DE TAXAS URBANÍSTICAS 

DO MUNICÍPIO DE CAMINHA – DISCUSSÃO PÚBLICA; 

 

Compete à Câmara Municipal deliberar submeter à discussão pública e apreciação 

em Assembleia Municipal os Regulamentos necessários à organização e 

funcionamento dos seus serviços; 

Assim, nos termos da alínea k), do n.º 1, do art.º 33º, conjugada com a alínea g), do 

n.º 1, do art.º 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar submeter a discussão pública a 

proposta de alteração / atualização do Regulamento de Taxas Urbanísticas do 

Município de Caminha, que uma cópia fica a fazer parte integrante da ata. 

 

O Senhor Presidente em exercício referiu o trabalho que tem sido feito no âmbito 

do licenciamento de obras particulares, nomeadamente a revisão de vários 

regulamentos, a revisão do PDM e a informatização dos procedimentos. Explicou 

que este é o momento para rever o regulamento de taxas urbanísticas, tratando-se 

de um processo complexo de fundamentação e um procedimento decisório com 

alguma complexidade. O regulamento em revisão tem 27 anos, o quer dizer que 

neste período houve muitas alterações as normas e procedimentos jurídicos e 

consequentemente muitos valores foram alterados, estando desatualizado neste 

momento em termos de enquadramento jurídico e em termos de montantes. De 

seguida explicou os vários procedimentos e montantes a pagar com esta alteração, 

bem como as opções tomadas sobre as taxas a aplicar. Agradeceu o trabalho 
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efetuado pelos Técnicos Superiores Miguel Penteado e João Ferreira na elaboração 

desta proposta. 

 

O Senhor Vereador José Presa disse que numa primeira apreciação verifica-se um 

aumento substancial das taxas, no entanto no período de discussão pública poderão 

dar alguns contributos para a melhoria da proposta. 

 

A presente proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

PROPOSTA N.º 6 – CONCURSO DE CONCESSÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NO 

PARQUE DR. RAMOS PEREIRA EM VILA PRAIA DE ÂNCORA; 

 

Nos termos da alínea f), n.º 1, do art.º 33º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 

compete à Câmara Municipal aprovar projetos, programa de concursos e cadernos 

de encargos; 

Considerando que se pretende dinamizar o Parque Ramos Pereira em Vila Praia de 

Âncora; 

Considerando que o referido espaço tem sido utilizado nos últimos anos para 

diversas atividades de animação turística, de cariz cultural, desportivo, educativo e 

lúdico; 

Considerando que a dinamização turística do referido espaço reveste notório 

interesse público; 

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar as peças do procedimento e 

abertura do concurso para concessão de espaço público no Parque Dr. Ramos 

Pereira em Vila Praia de Âncora. 

 

O Senhor Vereador José Presa ausentou-se da sala e não participou na votação 

desta proposta. 

 

A presente proposta foi aprovada com votos 3 a favor, votos 0 contra e 2 
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abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 7 – NORMAS DE PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADES DE 

COMÉRCIO A RETALHO NÃO SEDENTÁRIA (VENDA AMBULANTE) E 

ATIVIDADES DE RESTAURAÇÃO OU BEBIDAS NÃO SEDENTÁRIA NO 

ÂMBITO DO RALLY DE PORTUGAL - RATIFICAÇÃO; 

 

Considerando que deve haver regras pré-estabelecidas que garantam o bom 

funcionamento dos eventos, propõe-se que a Câmara Municipal delibere ratificar o 

despacho do Senhor Presidente da Câmara datado de 08/05/2018 que aprovou as 

normas participação de atividades de comércio a retalho não sedentária (venda 

ambulante) e atividades de restauração ou bebidas não sedentário no âmbito do 

Rally de Portugal, que uma cópia fica anexa aos originais desta ata. 

 

A presente proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

PROPOSTA N.º 8 – ISENÇÃO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO PROCESSO 

OBRAS NÚMERO 64/16 – REQUERENTE: CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE 

SANTA MARIA DE RIBA DE ÂNCORA; 

 

Em conformidade com o disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 8º, do 

Regulamento e Tabela Geral de Taxas do Município de Caminha, “Estão isentos do 

pagamento das taxas previstas neste regulamento as instituições particulares de 

solidariedade social e entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas 

legalmente equiparadas”; 

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

isentar as taxas de licenciamento do processo de obras número 64/16 em nome do 

Centro Paroquial e Social de Santa Maria de Riba de Âncora. 

 

A presente proposta foi aprovada por unanimidade. 
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PROPOSTA N.º 9 – ISENÇÃO TOTAL DE PAGAMENTO DA DÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 NA INSTALAÇÃO 

NÚMERO 22559 – REQUERENTE: CLARA SOFIA BARBOSA PEREIRA 

RODRIGUES; 

 

Proposta retirada. 

 

PROPOSTA N.º 10 – ISENÇÃO TOTAL DE PAGAMENTO DA DÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 NA 

INSTALAÇÃO NÚMERO 22668 – REQUERENTE: MARIA ALBERTINA LOPES 

ALVES; 

 

Proposta retirada. 

 

PROPOSTA N.º 11 – ISENÇÃO TOTAL DE PAGAMENTO DA DÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018 NA INSTALAÇÃO 

NÚMERO 19843 – REQUERENTE: JOSÉ ALBERTO SERRO MARTINS; 

 

Proposta retirada. 

 

PROPOSTA N.º 12 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA POSTURA DE TRÂNSITO 

E ESTACIONAMENTO NAS FREGUESIAS DE GONDAR E ORBACÉM, VENADE 

E AZEVEDO, CAMINHA E VILARELHO, VILE, DEM E RIBA DE ÂNCORA PARA 

A REALIZAÇÃO DO “RALLY DE PORTUGAL”; 

 

Tendo em conta a realização da classificativa “Caminha” do Rally de Portugal 2018, 

que decorrerá entre o dia 17 e o dia 18 de maio do corrente ano, torna-se necessário 

efetuar diversos condicionamentos de trânsito em vários pontos do concelho; 
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Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a suspensão temporária 

e condicionamento de trânsito automóvel como se indica: 

FASE I - Entre as 17:00h do dia 17 de maio e as 06:00h do dia 18 de maio 

CAMINHA E VILARELHO 

- Estrada de acesso à Capela de Santo Antão (entre a antena de telecomunicações, 

cerca de 50m acima do entroncamento com a rua do Paraíso, e o recinto da Capela 

de Santo Antão); 

VILE  

- Estrada de acesso à Capela de São Pedro de Varais - Calvário (entre o 

entroncamento da EM1011, no lugar de Quelha e o recinto da Capela de São Pedro 

de Varais); 

DEM  

- Rua Nossa Senhora das Neves (entre o entroncamento com a EM526 e o recinto 

da Capela de Nossa Senhora das Neves) e estradão de acesso ao lugar da 

Panasqueira (desde a rotunda da autoestrada A28); 

VENADE E AZEVEDO  

- Estrada Municipal EM527 (entre a antiga Casa Florestal, na avenida de São 

Miguel, e o cruzamento dos Sete Caminhos)  

RIBA DE ÂNCORA  

- Estrada Municipal EM527 (entre o entroncamento para a Capela de São Miguel no 

lugar de Vila Verde e o cruzamento dos Sete Caminhos, em Venade e Azevedo)  

FASE II - Entre as 06:00h e o as 20:00h do dia 18 de maio 

CAMINHA E VILARELHO  

- Estrada de acesso à Capela de Santo Antão (entre a antena de telecomunicações, 

cerca de 50m acima do entroncamento com a rua do Paraíso, e o recinto da Capela 

de Santo Antão). 

- EN 13; Rua 16 de Setembro; Praça Pontault-Combault; Largo da Feira; 

Cruzamento Rua da Trincheira; Cruzamento Rua Visconde Sousa Rego; Rua de 

Santo António; Rua Nossa Senhora da Graça; Rua de Senandes; Rua General 

Andrade e Castro; Rua de ligação de Rua General Andrade e Castro para Santo 
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Antão; Rua de Santo Antão.  (Condicionamento de trânsito para passagem dos 

veículos em prova, com circulação apenas numa das faixas de rodagem e num 

sentido). 

DEM  

- Estrada de acesso à Senhora das Neves (entre a passagem superior à autoestrada 

A28 e o recinto da Capela de Nossa Senhora das Neves). 

VENADE E AZEVEDO  

- Estrada Municipal EM527 (entre a antiga Casa Florestal, na avenida de São 

Miguel, e o cruzamento dos Sete Caminhos)  

RIBA DE ÂNCORA  

- Estrada Municipal EM527 (entre o entroncamento para a Capela de São Miguel no 

lugar de Vila Verde e o cruzamento dos Sete Caminhos, em Venade e Azevedo). 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE GONDAR E ORBACÉM 

- Estacionamento proibido na EN 305, entre o nó da A28 e o cruzamento de Dem / 

Gondar; 

- Trânsito proibido na EN 305, no sentido V.P. Ancora / Lanheses, entre o nó da A28 

e o cruzamento de Dem / Gondar; 

- Trânsito proibido na EN305, no sentido Lanheses/V.P. Ancora, entre o cruzamento 

de Dem/Gondar e o fim da SS. 

 

A presente proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

PROPOSTA N.º 13 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA POSTURA DE TRÂNSITO 

E ESTACIONAMENTO NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE CAMINHA E 

VILARELHO PARA A REALIZAÇÃO DA “SOLENIDADE DO CORPO DE DEUS”; 

 

Tendo em conta que a Câmara Municipal de Caminha colabora na Solenidade do 

“Corpo de Deus”, torna-se necessário proceder à suspensão temporária de trânsito e 

estacionamento proibido em várias artérias da União de Freguesias de Caminha e 

Vilarelho, entre as 14H00M do dia 30 maio e as 19H00M do dia 31 de maio, do 

corrente ano. 
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Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a suspensão temporária 

e condicionamento de trânsito automóvel como se indica: 

- Proceder à suspensão temporária de trânsito e estacionamento proibido nos 

seguintes locais: Praça Conselheiro Silva Torres; Rua de São João; Largo Dr. Bento 

Coelho, Rua Conselheiro Miguel Dantas; Praça de Espanha; Largo Pêro Vaz; Rua 

Ricardo Joaquim de Sousa; Largo Dr. Fetal Carneiro; Rua D. Nuno Alvares Pereira; 

Rua 16 de Setembro; Praça Pontault-Combault; Rua Lino José Felgueiras da Silva; 

Rua da Corredoura; Largo Dr. Sidónio Pais; Rua do Corgo (faixa de rodagem da 

EM301 no sentido Caminha-Venade) e Rua da Igreja Velha, entre as 14:00h do dia 

30 de maio e as 19:00h do dia 31 de maio, do corrente ano. 

 

A presente proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

PROPOSTA N.º 14 – CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA DE 

REABILITAÇÃO URBANA DE SANDIA EM VILA PRAIA DE ÂNCORA – 

RECTIFICAÇÃO E ALTERAÇÃO DAS PEÇAS PROCEDIMENTAIS – 

PRORROGAÇÃO PRAZO FIXADO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS.  

 

Conforme informação do Júri do concurso referenciado em titulo e de acordo com o 

determinado no art.º 50º (esclarecimentos, retificação e alteração das peças 

procedimentais) do Código de Contratação Pública, na sua redação atual, conjugado 

com o art.º 64º (prorrogação do prazo fixado para a apresentação das propostas), 

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere prorrogar o prazo para apresentação 

de propostas em 21 dias e aprove a retificação do art.º 8º e 12º,do programa de 

procedimento nos termos da ata numero um do júri do procedimento, que fica a 

fazer parte integrante dos originais desta ata. 

 

A presente proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

PROPOSTA N.º 15 – CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA DE 
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REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA 

SIDÓNIO PAIS – ALTERAÇÃO DAS PEÇAS PROCEDIMENTAIS - 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO FIXADO PARA APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTAS 

 

Conforme informação do Júri do concurso referenciado em titulo e de acordo com o 

determinado no art.º 50º(esclarecimentos, retificação e alteração das peças 

procedimentais) do Código de Contratação Pública, na sua redação atual, conjugado 

com o art.º 64º (prorrogação do prazo fixado para a apresentação das propostas), 

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere prorrogar o prazo para apresentação 

de propostas em 21 dias e aprove a retificação do art.º 8º e 12º, do programa de 

procedimento  nos termos da ata número um  do júri do procedimento, que fica a 

fazer parte integrante dos originais desta ata. 

 

A presente proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

PROPOSTA N.º 16 – APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA  

 

Para produção de efeitos imediatos de todas as propostas constantes nesta minuta 

de ata, propõe-se a sua aprovação. 

 

A presente proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

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

a reunião quando eram 16 horas e 15 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, Teresa Maria Gonçalves Palma Amorim Fernandes, 

Coordenadora Técnica da Secção de Administração, Atas e Expediente, que a 

redigi. 
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Paços do Município de Caminha, 16 de Maio de 2018 

 

ASSINATURAS: 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO 

 

___________________________________________ 

Guilherme Cesário Lagido Domingos 

 

A COORDENADORA TÉCNICA 

 

___________________________________________ 

Teresa Maria Gonçalves Palma Amorim Fernandes 


