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ATA NÚMERO 15/18 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA 25 DE 

JULHO DE 2018. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano dois mil e dezoito, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal sob a presidência de LUÍS MIGUEL 

DA SILVA MENDONÇA ALVES 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 Vereador GUILHERME CESÁRIO LAGIDO 

DOMINGOS, cuja falta foi justificada. 

 

Iniciada a reunião, às 15:00 horas, pelo Senhor Presidente Luís Miguel da Silva 

Mendonça Alves foram tratados os assuntos a seguir indicados: 

 

Foram distribuídas as informações escritas sobre os fundos disponíveis e listagem 

dos contratos efetuados com valores inferiores a cinco mil euros dos anos de 2015 a 

2017. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente cumprimentou os presentes e informou que foi distribuída a 

informação solicitada pelos Senhores Vereadores. Solicitou a introdução de mais 

uma proposta na ordem de trabalhos sobre a cedência de terrado do largo da feira 

de Caminha à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caminha, uma 
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vez aceite, passou a constar como proposta número 28 e a proposta da minuta da 

ata como proposta número 29. De seguida deu a palavra aos Senhores Vereadores. 

 

O Senhor Vereador Paulo Pereira cumprimentou os presentes e em nome dos 

Vereadores do PSD felicitou o atleta Ricardo Lopes e o JuCaminha pela conquista 

do 1º lugar no torneio internacional de Judo para juniores e cadetes no 4º Open da 

Euro Cidade de Valença – Tui, que decorreu na cidade de Valença no passado dia 7 

de julho. Esta vitória foi obtida na categoria de 81 Kg – cadete – tendo vencido pela 

vantagem máxima. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva cumprimentou os presentes e voltou a falar do 

sinal de estacionamento reservado para um deficiente que ainda não foi colocado, 

apesar de ter havido contacto com o munícipe a informar que o sinal seria colocado 

logo que possível. 

Referiu que a deliberação da reunião de Câmara anterior sobre a alienação do lote 

da zona industrial da Gelfa ainda não foi enviada ao requerente, uma vez que este 

processo já decorre há quase um ano, o que provoca constrangimentos aos 

investidores. 

Deu conta que uma munícipe lhe fez chegar a informação de que em janeiro de 

2018 efetuou uma reclamação ao município por ter danificado a sua viatura num 

buraco da via pública, tendo solicitado a presença da autoridade GNR a qual 

confirmou o sucedido no auto de ocorrência. Cinco meses depois, em julho, recebeu 

uma resposta da Câmara Municipal a comunicar a intenção de indeferimento, 

citando uma série de informações, sem identificar os seus autores, as quais contêm 

informação contrária à da GNR. 

Disse que tem conhecimento que o autocarro tem tido muitos problemas, e que 

continua parado neste momento, perguntou qual o ponto de situação e se o mesmo 

tem reparação. 
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O Senhor Presidente disse que também se junta aos votos de felicitações ao atleta 

Ricardo Lopes. Concordou que a deliberação da reunião de Câmara anterior deveria 

ter sido enviada ao munícipe. Informou que a sinalização do lugar de 

estacionamento para deficientes irá ser colocado esta tarde. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Ribeiro cumprimentou os presentes e explicou que 

contactou a empresa que forneceu o autocarro, tendo efetuado testes durante uma 

semana, estando agora a ser revisto o circuito de aquecimento e arrefecimento do 

motor. A situação está a ser acompanhada pelo coordenador do serviço, não tendo 

havido nenhum transtorno nos transportes agendados. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

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

04/07/2018; 

 

Proposta retirada.  

 

PROPOSTA N.º 2 – CONCURSO PÚBLICO DA AÇÃO DE REABILITAÇÃO 

URBANA – SANDIA – REDE VIÁRIA E ESPAÇO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE A 

PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA – ADJUDICAÇÃO; 

 

Face ao relatório final do júri do concurso supra referido, propõe-se que a Câmara 

Municipal delibere adjudicar ao agrupamento de empresas Boaventura & 

Boaventura, Lda, contribuinte número 501232818, e Luís Maurício Giestas 

Gonçalves Instalações Elétricas Sociedade Unipessoal, Lda, contribuinte número 

510163149, a Ação de Reabilitação Urbana – Sandia – Rede Viária e Espaço 

Público, Acessibilidade a Pessoas com Mobilidade Reduzida – 74/18_CP_E, pelo 

preço contratual de 991.962,05€ (novecentos e noventa e um mil, novecentos 

sessenta e dois euros e cinco cêntimos) mais IVA à taxa legal em vigor. 
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O Senhor Presidente explicou que esta proposta tornará possível esta intervenção 

para melhorar o espaço público, na zona da Sandia. Esta intervenção realiza-se no 

âmbito do PARU, a partir de projetos das ARU’s, elaborados pela Câmara Municipal. 

É uma intervenção aguardada há muito tempo pelos moradores e pelos que 

usufruem do espaço público naquela zona. 

 

O Senhor Vereador José Presa disse que esta obra é importante, no entanto a 

documentação entregue não é suficiente para tomar uma decisão, uma vez que é 

apresentado um relatório final que faz referência ao relatório preliminar que não foi 

disponibilizado. Sugeriu que fossem disponibilizadas cópias do relatório preliminar 

ainda no decorrer desta reunião. 

 

O Senhor Presidente concordou e solicitou que fossem disponibilizadas cópias do 

relatório preliminar aos Senhores Vereadores no decorrer da reunião. Contudo 

esclareceu que todos os processos estão sempre disponíveis na Câmara Municipal 

para consulta dos Senhores Vereadores. 

 

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

Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo Pereira e 

Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 3 – CONCURSO PÚBLICO DE REQUALIFICAÇÃO E 

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA SIDÓNIO PAIS – 

EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO; 

 

Face ao relatório preliminar do júri do concurso supra referido, nenhum candidato ou 

nenhum concorrente apresentou proposta; 
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Assim, nos termos da alínea a), do n.º 1, do art.º 79.º do Código dos Contratos 

Públicos, não há lugar a adjudicação pelo que se propõe que a Câmara Municipal 

delibere extinguir o procedimento supra referido. 

 

O Senhor Vereador Rui Lages cumprimentou os presentes e disse que este 

processo tinha este risco de ficar deserto em comparação com outros procedimentos 

semelhantes no distrito. Neste procedimento não foram apresentadas propostas, no 

entanto dois interessados mostraram a sua posição relativamente ao caderno de 

encargos apresentado. Uma empresa apresentou uma contraproposta de 

4.650.000,00€ e outra empresa apresentou outra contraproposta de 5.353.000,00€ 

para a execução desta obra. Como é público, o valor disponível para esta obra é de 

cerca de 3.000.000,00€, ou seja, as propostas efetuadas pelas empresas são de 

cerca de 2.000.000,00€ a mais do que o esforço possível para a execução da obra. 

Referiu que a Câmara Municipal tem consciência desta situação que causa alguns 

transtornos, mas torna-se necessário arranjar soluções para executar o montante 

disponível. Explicou que já foram feitas reuniões com o autor do projeto, 

Agrupamento de Escolas e Junta de Freguesia, por forma a analisar as opções 

disponíveis e o rumo a seguir para conseguir a execução. Neste momento há 

trabalhos a ser ponderados, por forma a chegar a montantes que sejam exequíveis 

para não perder o financiamento, havendo o compromisso de que até final de 

setembro haja outra proposta de projeto que se adeque ao valor disponível. Referiu 

também que os preços de mercado estão bastante inflacionados, precisamente por 

esta questão da movimentação que há na área da construção, sendo necessário 

fazer alguns ajustes na área dos materiais e na própria execução da obra, 

ponderando tudo para garantir o financiamento. 

 

O Senhor Presidente disse que já tinha assumido esta possibilidade deste concurso 

ficar deserto. Referiu que atualmente há uma menor disponibilidade das empresas 

de construção civil, o que diminui o universo das propostas. Explicou que a Câmara 

Municipal reuniu com os intervenientes deste processo e transmitiu que há uma 
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limitação em ir para além do esforço que se assume fazer. Referiu que depois do 

esforço de ajustar o projeto ao valor disponível, se for mantida esta situação, a 

Câmara Municipal não tem condições para assegurar esta obra, o que origina a 

perda de uma obra fundamental e a perda do financiamento. 

 

O Senhor Vereador José Presa disse que esta situação levará o setor público a 

repensar as formas de relação com o setor privado, uma vez que isto é reflexo da 

dificuldade que cada vez mais surge na relação comercial e empresarial entre o 

setor público e privado. De um modo geral, este processo, fará com que deva existir 

uma ponderação no setor público desta relação que se vem afigurando difícil. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva relembrou que quando fechou a Ancorensis, o 

parecer que chegou ao Ministério da Educação afirmava que as escolas do concelho 

tinham todas as condições para acolher os alunos, consubstanciando-se com a ideia 

de que iria haver estas obras na escola de Caminha. A verdade é que chegados a 

este ponto, anos depois, a Ancorensis fechou e os alunos acomodam-se como 

podem. O processo desta obra já tem problemas desde o início, esperando que não 

seja a falta de capacidade de financiamento do município o motivo para não se 

executar a obra, uma vez que a escola não deixa de ser um edifício que pertence ao 

Estado e, portanto, os 15% da comparticipação nunca deveriam ter sido da parte da 

autarquia, mas sim do Estado. Em situações específicas como o caso de Caminha, 

em que a Câmara está a passar por graves dificuldades financeiras, seria de todo o 

interesse realizar uma reunião com o Ministério da Educação no sentido de se 

ponderar este valor que cabe ao Município de Caminha de forma a que não se 

coloque em causa a execução desta obra. 

Felicitou todas as outras escolas de outros concelhos que já estão praticamente 

concluídas graças aos esforços encetados pelos seus Presidentes de Câmara. 

 

O Senhor Presidente também concordou que o município não deveria 

comparticipar esta obra, a questão é que a proposta do Ministério da Educação foi 
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de acolher uma oportunidade de fazer esta obra nestas condições, ou de não a 

fazer. Perante este cenário de um milhão de euros a mais, a Câmara não tem 

possibilidade de executar a obra. No entanto, existe esta possibilidade de repensar 

toda a obra e encontrar soluções em conjunto, por forma a ajustar ao valor 

disponível. 

Referiu que há uma razão para esta dificuldade das empresas, uma vez que se está 

num período de transição da crise financeira, em que muitas empresas da 

construção desapareceram e o mercado ficou reduzido, de repente volta-se a um 

período de obras em que as empresas não estão ainda preparadas para este tipo de 

empreitadas. Reforçou que tudo está a ser repensado e analisado por forma a 

executar a obra. 

 

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

Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo Pereira e 

Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 4 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À JUNTA DE FREGUESIA DE 

DEM PARA APOIO DAS CELEBRAÇÕES DO 50º ANIVERSÁRIO DA 

FREGUESIA DE DEM; 

 

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

5.000,00€ (cinco mil euros) à Junta de Freguesia de Dem, para apoio das 

celebrações do 50º aniversário da Freguesia de Dem. 

 

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente e dos 
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Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo Pereira e 

Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 5 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO SPORTING CLUBE 

CAMINHENSE PARA APOIO AO EVENTO “ROWERFEST”; 

 

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

5.500,00€ (cinco mil e quinhentos euros) ao Sporting Clube Caminhense, para apoio 

ao evento “ROWERFEST”. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva destacou a diferença entre esta proposta e a 

anterior, uma vez que a anterior vem acompanhada de um orçamento das atividades 

a desenvolver e esta proposta unicamente vem com e-mail apenso a solicitar o 

apoio sem qualquer tipo de explicação. Perguntou qual foi o critério utilizado, a razão 

de atribuir este valor e onde vai ser aplicado. 

 

O Senhor Presidente concordou que se deve ter algum cuidado nestas matérias, 

no entanto explicou que esta proposta surge de reuniões havidas entre a Câmara 

Municipal e a Associação, onde é definido os apoios mediante as atividades 

programadas e onde são negociados os valores. 

 

O Senhor Vereador Rui Lages explicou que o Sporting Clube Caminhense solicitou 

este apoio para a realização deste evento que contou este ano com 300 atletas e o 

subsidio solicitado foi para licenciamentos, colocação de som, alimentação e apoio 

logístico. Foi este o apoio que a Câmara Municipal se comprometeu a dar, fruto das 
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reuniões com o clube. Referiu que esteve presente neste evento e é fantástica a 

forma como a população do concelho se mobiliza para ver estas provas e regatas, 

verificando-se que há uma grande paixão pelo remo, o qual tem muita expressão e 

faz parte da identidade cultural, pelo que este apoio é fundamental para conseguir 

afirmar estes valores e o peso que o remo tem no concelho. 

 

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

Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo Pereira e 

Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 6 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO 

DE CAMINHA E A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE GERONTOLOGIA SOCIAL; 

 

No sentido de estabelecer uma parceria entre o Município de Caminha e a 

Associação Nacional de Gerontologia para o desenvolvimento de tarefas que 

conduzam a uma efetiva colaboração, no âmbito das competências das partes, em 

atividades de formação e investigação, campanhas de informação e sensibilização e 

prestação de serviços, propõe-se que a Câmara delibere aprovar o protocolo 

apresentado, que uma cópia fica a fazer parte integrante da ata. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Ribeiro explicou que esta associação tem sede na 

Escola Superior de Educação de Coimbra, é uma IPSS que se pauta pelo trabalho a 

nível de formação. Esta associação entrou em contacto com o município propondo 

uma parceria com o Centro Bem-Estar e Social de Seixas e com o Centro Social e 

Cultural de Vila Praia de Âncora para que pudesse trazer até Viana do Castelo um 

master direcionado para diretores técnicos, no âmbito da população mais idosa, ou 

seja, mais direcionado para centros de dia e lares. A associação quer descentralizar 

os locais de formação e consideraram que há muito público interessado nas regiões 

do interior, que ás vezes não tem tanta capacidade e facilidade de poder fazer estas 
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formações. A Câmara Municipal aceitou de imediato esta parceria, cedendo as 

instalações. 

 

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

Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo Pereira e 

Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 7 – NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NA FEIRA AGRÍCOLA E DOS 

PRODUTOS TRADICIONAIS 2018; 

 

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

funcionamento dos eventos, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar as 

normas de participação na Feira Agrícola e dos Produtos Tradicionais, que uma 

cópia fica anexa aos originais desta ata. 

 

A presente proposta foi aprovada com 3 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Liliana Ribeiro e Rui Lages , 0 votos contra e 3 abstenções 

dos Senhores Vereadores José Presa, Paulo Pereira e Liliana Silva. 

 

PROPOSTA N.º 8 – ISENÇÃO DE 50% DAS TARIFAS DEVIDAS PELA LIGAÇÃO 

À REDE PÚBLICA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA FREGUESIA DE 

ÂNCORA; 

 

Considerando de todo o interesse para o município que se aumentem as taxas de 

adesão às redes públicas de drenagem e tratamento de águas residuais produzidas 

no Concelho, contribuindo para a melhoria da eficiência e sustentabilidade dos 

sistemas; 

Considerando que o aumento das taxas de adesão constitui um importante 

contributo para a melhoria da qualidade ambiental do concelho, permitindo, ainda 

rentabilizar os investimentos efetuados e em curso; 
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Atendendo a que muitas famílias enfrentam dificuldades na gestão do seu 

orçamento familiar, no qual assume sobrecarga acrescida o montante dos normais 

encargos devidos pela concretização das ligações referidas; 

Estando prevista a entrada em funcionamento, a curto prazo, da nova rede de 

drenagem de águas residuais domésticas, em final de execução, dos arruamentos 

da Freguesia de Âncora que se indicam: 

Avenida Paulino Velho Gomes, Rua da Torre, Rua do Cruzeiro, Rua do Enchão, Rua 

de Santa Luzia, Rua do Concheiro, Rua Dr. Teixeira Queiroz, Rua do Cadinho, Rua 

de Currais, Rua Calçada do Dourado, Rua do Dourado, Rua do Viso, Rua da 

Bargiela e Rua da Portela. 

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar: 

- Que seja concedida, até 30 de setembro de 2018, uma redução de 50%, nos 

valores que estejam em vigor no referido período, dos encargos decorrentes da 

ligação de saneamento em habitações unifamiliares servidas pela rede pública de 

drenagem de águas residuais referida, e desde que que não se verifique uma 

extensão superior a 20,00 metros; 

- Que os restantes 50% do valor em causa, possam ser pagos em doze prestações 

mensais; 

- Que se proceda à ampla divulgação da entrada em vigor desta medida, informando 

a população; 

Nos termos do disposto no art.º 161º do Regulamento Municipal dos Sistemas 

Públicos e Prediais de Abastecimento de Água e de Drenagem de Águas Residuais 

do Município de Caminha, em caso de comprovada insuficiência económica, existe a 

possibilidade de isenção total ou parcial do referido pagamento. 

 

O Senhor Vereador José Presa disse que a proposta prevê que os restantes 50%, 

além da isenção, possam ser pagos em doze prestações mensais incluídas na fatura 

da água. No entanto, tendo em conta que a água passará a ser faturada por uma 

nova empresa a partir de janeiro de 2019, pelo que a partir dessa data não poderão 

ser cobradas as prestações. 
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O Senhor Presidente esclareceu que no futuro tem que se alterar esta situação, 

uma vez que a proposta foi feita no contexto atual, no entanto solicitou a alteração 

da minuta da ata por forma a não incluir a forma de pagamento das prestações, 

retirando-se a expressão “anexadas à fatura da água”. 

 

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

Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo Pereira e 

Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 9 – CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO 

PRAZO PARA APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS COFINANCIADOS ATÉ AO 

MONTANTE DE €1.180.630,25 – ADENDA À MINUTA DO CONTRATO; 

 

Tendo sido celebrado em 26 de junho de 2018 o contrato do procedimento supra 

referido com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste, CRL, o mesmo foi 

remetido ao Tribunal de Contas, ao abrigo da alínea a), do n.º 1 do art.º 46.º, da Lei 

98/97, de 26 de agosto, para efeitos de fiscalização prévia. 

Em 16 de julho de 2018 o Tribunal de Contas devolveu o processo solicitando 

esclarecimentos relativamente ao disposto no n.º 5, da cláusula 5ª do contrato. 

Assim, nos termos da informação da Chefe de Divisão de Finanças e Administração, 

propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a adenda ao contrato 

celebrado onde se dá sem efeito o clausulado referido, que uma cópia fica a fazer 

parte integrante da ata. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que esta proposta não é uma adenda ao 

contrato, tratando-se no fundo de um atestado de incompetência que o Tribunal de 

Contas passou a quem lhe remeteu a documentação. Referiu que alertou que este 

empréstimo não constava em orçamento, nem em PPI, pelo que posteriormente foi 

feita uma alteração em reunião de Câmara. Também foi afirmado que o município 
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não tinha ultrapassado a capacidade de endividamento, quando na realidade esse 

valor foi ultrapassado. Todas estas questões estão a ser colocadas pelo Tribunal de 

Contas, bem como são solicitados muitos outros documentos que não foram 

disponibilizados. Referiu que só foi disponibilizada uma folha do relatório do tribunal 

de Contas, faltando as restantes. 

 

O Senhor Presidente perguntou à Chefe de Divisão de Finanças e Administração, 

Marlene Castilho, pelas restantes folhas do referido relatório. 

 

A Senhora Chefe de Divisão de Finanças e Administração, Marlene Castilho, 

respondeu que o referido relatório não tem mais nenhuma folha. 

 

A presente proposta foi aprovada com 3 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Liliana Ribeiro e Rui Lages , 0 votos contra e 3 abstenções 

dos Senhores Vereadores José Presa, Paulo Pereira e Liliana Silva. 

 

PROPOSTA N.º 10 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE 

PARTICIPAÇÃO NA FEIRA MEDIEVAL AO CENTRO SOCIAL E BEM-ESTAR DE 

SEIXAS; 

 

De acordo com o previsto no ponto 10.2 das Normas de Participação na Feira 

Medieval de Caminha 2018 “a pedido dos interessados poderá a Câmara Municipal 

isentar as taxas previstas nas presentes normas de participação total ou 

parcialmente: a) às associações e fundações sem fins lucrativos, legalmente 

constituídas, relativamente a factos que visem a prossecução dos seus fins 

estatuários, designadamente no âmbito cultural, desportivo, recreativo ou social; b) 

às pessoas coletivas de utilidade pública administrativa; c) às pessoas coletivas de 

mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins 

científicos e culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou 

defesa do meio ambiente que beneficiem de isenção do IRC nos termos do respetivo 
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código; d) outras pessoas coletivas desde que estejam em causa o desenvolvimento 

de atividades de manifesto interesse coletivo.” 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a isenção do 

pagamento das taxas de participação na Feira Medieval ao Centro Social e Bem-

Estar de Seixas. 

 

O Senhor Presidente explicou que as isenções das taxas de participação na Feira 

Medieval são uma forma de ajudar as associações do concelho, que a partir da 

exploração do espaço angariam alguns fundos. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que concorda com estas propostas, uma 

vez que foram os Vereadores PSD que fizeram esta proposta de isentar as 

associações como forma de apoio. 

 

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

Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo Pereira e 

Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 11 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE 

PARTICIPAÇÃO NA FEIRA MEDIEVAL AO ÂNCORA PRAIA FUTEBOL CLUBE; 

 

De acordo com o previsto no ponto 10.2 das Normas de Participação na Feira 

Medieval de Caminha 2018 “a pedido dos interessados poderá a Câmara Municipal 

isentar as taxas previstas nas presentes normas de participação total ou 

parcialmente: a) às associações e fundações sem fins lucrativos, legalmente 

constituídas, relativamente a factos que visem a prossecução dos seus fins 

estatuários, designadamente no âmbito cultural, desportivo, recreativo ou social; b) 

às pessoas coletivas de utilidade pública administrativa; c) às pessoas coletivas de 

mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins 

científicos e culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou 
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defesa do meio ambiente que beneficiem de isenção do IRC nos termos do respetivo 

código; d) outras pessoas coletivas desde que estejam em causa o desenvolvimento 

de atividades de manifesto interesse coletivo.” 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a isenção do 

pagamento das taxas de participação na Feira Medieval ao Âncora Praia Futebol 

Clube. 

 

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

Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo Pereira e 

Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 12 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE 

PARTICIPAÇÃO NA FEIRA MEDIEVAL À COMISSÃO DE FESTAS DE NOSSA 

SENHORA DOS REMÉDIOS DE VENADE; 

 

De acordo com o previsto no ponto 10.2 das Normas de Participação na Feira 

Medieval de Caminha 2018 “a pedido dos interessados poderá a Câmara Municipal 

isentar as taxas previstas nas presentes normas de participação total ou 

parcialmente: a) às associações e fundações sem fins lucrativos, legalmente 

constituídas, relativamente a factos que visem a prossecução dos seus fins 

estatuários, designadamente no âmbito cultural, desportivo, recreativo ou social; b) 

às pessoas coletivas de utilidade pública administrativa; c) às pessoas coletivas de 

mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins 

científicos e culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou 

defesa do meio ambiente que beneficiem de isenção do IRC nos termos do respetivo 

código; d) outras pessoas coletivas desde que estejam em causa o desenvolvimento 

de atividades de manifesto interesse coletivo.” 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a isenção do 

pagamento das taxas de participação na Feira Medieval à Comissão de Festas de 

Nossa Senhora dos Remédios de Venade. 
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A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo Pereira e 

Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 13 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE 

PARTICIPAÇÃO NA FEIRA MEDIEVAL À CASA DO POVO DE LANHELAS; 

 

De acordo com o previsto no ponto 10.2 das Normas de Participação na Feira 

Medieval de Caminha 2018 “a pedido dos interessados poderá a Câmara Municipal 

isentar as taxas previstas nas presentes normas de participação total ou 

parcialmente: a) às associações e fundações sem fins lucrativos, legalmente 

constituídas, relativamente a factos que visem a prossecução dos seus fins 

estatuários, designadamente no âmbito cultural, desportivo, recreativo ou social; b) 

às pessoas coletivas de utilidade pública administrativa; c) às pessoas coletivas de 

mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins 

científicos e culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou 

defesa do meio ambiente que beneficiem de isenção do IRC nos termos do respetivo 

código; d) outras pessoas coletivas desde que estejam em causa o desenvolvimento 

de atividades de manifesto interesse coletivo.” 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a isenção do 

pagamento das taxas de participação na Feira Medieval à Casa do Povo de 

Lanhelas. 

 

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

Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo Pereira e 

Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 14 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE 

PARTICIPAÇÃO NA FEIRA MEDIEVAL À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 
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CAMINHA; 

 

De acordo com o previsto no ponto 10.2 das Normas de Participação na Feira 

Medieval de Caminha 2018 “a pedido dos interessados poderá a Câmara Municipal 

isentar as taxas previstas nas presentes normas de participação total ou 

parcialmente: a) às associações e fundações sem fins lucrativos, legalmente 

constituídas, relativamente a factos que visem a prossecução dos seus fins 

estatuários, designadamente no âmbito cultural, desportivo, recreativo ou social; b) 

às pessoas coletivas de utilidade pública administrativa; c) às pessoas coletivas de 

mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins 

científicos e culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou 

defesa do meio ambiente que beneficiem de isenção do IRC nos termos do respetivo 

código; d) outras pessoas coletivas desde que estejam em causa o desenvolvimento 

de atividades de manifesto interesse coletivo.” 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a isenção do 

pagamento das taxas de participação na Feira Medieval à Santa Casa da 

Misericórdia de Caminha. 

 

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

Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo Pereira e 

Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 15 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE 

PARTICIPAÇÃO NA FEIRA MEDIEVAL À KRISÁLIDA – ASSOCIAÇÃO 

CULTURAL DO ALTO MINHO; 

 

De acordo com o previsto no ponto 10.2 das Normas de Participação na Feira 

Medieval de Caminha 2018 “a pedido dos interessados poderá a Câmara Municipal 

isentar as taxas previstas nas presentes normas de participação total ou 

parcialmente: a) às associações e fundações sem fins lucrativos, legalmente 
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constituídas, relativamente a factos que visem a prossecução dos seus fins 

estatuários, designadamente no âmbito cultural, desportivo, recreativo ou social; b) 

às pessoas coletivas de utilidade pública administrativa; c) às pessoas coletivas de 

mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins 

científicos e culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou 

defesa do meio ambiente que beneficiem de isenção do IRC nos termos do respetivo 

código; d) outras pessoas coletivas desde que estejam em causa o desenvolvimento 

de atividades de manifesto interesse coletivo.” 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a isenção do 

pagamento das taxas de participação na Feira Medieval à Krisálida – Associação 

Cultural do Alto Minho. 

 

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

Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo Pereira e 

Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 16 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE 

PARTICIPAÇÃO NA FEIRA MEDIEVAL À COMISSÃO DE FESTAS DE NOSSA 

SENHORA DA BONANÇA; 

 

De acordo com o previsto no ponto 10.2 das Normas de Participação na Feira 

Medieval de Caminha 2018 “a pedido dos interessados poderá a Câmara Municipal 

isentar as taxas previstas nas presentes normas de participação total ou 

parcialmente: a) às associações e fundações sem fins lucrativos, legalmente 

constituídas, relativamente a factos que visem a prossecução dos seus fins 

estatuários, designadamente no âmbito cultural, desportivo, recreativo ou social; b) 

às pessoas coletivas de utilidade pública administrativa; c) às pessoas coletivas de 

mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins 

científicos e culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou 

defesa do meio ambiente que beneficiem de isenção do IRC nos termos do respetivo 



 

 
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 15/18 de 18/07/2018 
 

 

19

código; d) outras pessoas coletivas desde que estejam em causa o desenvolvimento 

de atividades de manifesto interesse coletivo.” 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a isenção do 

pagamento das taxas de participação na Feira Medieval à Comissão de Festas de 

Nossa Senhora da Bonança. 

 

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

Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo Pereira e 

Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 17 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE 

PARTICIPAÇÃO NA FEIRA MEDIEVAL AOS ESCUTEIROS DE SEIXAS; 

 

De acordo com o previsto no ponto 10.2 das Normas de Participação na Feira 

Medieval de Caminha 2018 “a pedido dos interessados poderá a Câmara Municipal 

isentar as taxas previstas nas presentes normas de participação total ou 

parcialmente: a) às associações e fundações sem fins lucrativos, legalmente 

constituídas, relativamente a factos que visem a prossecução dos seus fins 

estatuários, designadamente no âmbito cultural, desportivo, recreativo ou social; b) 

às pessoas coletivas de utilidade pública administrativa; c) às pessoas coletivas de 

mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins 

científicos e culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou 

defesa do meio ambiente que beneficiem de isenção do IRC nos termos do respetivo 

código; d) outras pessoas coletivas desde que estejam em causa o desenvolvimento 

de atividades de manifesto interesse coletivo.” 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a isenção do 

pagamento das taxas de participação na Feira Medieval aos Escuteiros de Seixas. 

 

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

Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo Pereira e 
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Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 18 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE 

PARTICIPAÇÃO NA FEIRA MEDIEVAL AO CLUBE ANDEBOL DE CAMINHA; 

 

De acordo com o previsto no ponto 10.2 das Normas de Participação na Feira 

Medieval de Caminha 2018 “a pedido dos interessados poderá a Câmara Municipal 

isentar as taxas previstas nas presentes normas de participação total ou 

parcialmente: a) às associações e fundações sem fins lucrativos, legalmente 

constituídas, relativamente a factos que visem a prossecução dos seus fins 

estatuários, designadamente no âmbito cultural, desportivo, recreativo ou social; b) 

às pessoas coletivas de utilidade pública administrativa; c) às pessoas coletivas de 

mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins 

científicos e culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou 

defesa do meio ambiente que beneficiem de isenção do IRC nos termos do respetivo 

código; d) outras pessoas coletivas desde que estejam em causa o desenvolvimento 

de atividades de manifesto interesse coletivo.” 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a isenção do 

pagamento das taxas de participação na Feira Medieval ao Clube Andebol de 

Caminha. 

 

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

Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo Pereira e 

Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 19 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE 

PARTICIPAÇÃO NA FEIRA MEDIEVAL AO ROTARY CLUBE DE CAMINHA; 

 

De acordo com o previsto no ponto 10.2 das Normas de Participação na Feira 

Medieval de Caminha 2018 “a pedido dos interessados poderá a Câmara Municipal 
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isentar as taxas previstas nas presentes normas de participação total ou 

parcialmente: a) às associações e fundações sem fins lucrativos, legalmente 

constituídas, relativamente a factos que visem a prossecução dos seus fins 

estatuários, designadamente no âmbito cultural, desportivo, recreativo ou social; b) 

às pessoas coletivas de utilidade pública administrativa; c) às pessoas coletivas de 

mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins 

científicos e culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou 

defesa do meio ambiente que beneficiem de isenção do IRC nos termos do respetivo 

código; d) outras pessoas coletivas desde que estejam em causa o desenvolvimento 

de atividades de manifesto interesse coletivo.” 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a isenção do 

pagamento das taxas de participação na Feira Medieval ao Rotary Clube de 

Caminha 

 

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

Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo Pereira e 

Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 20 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE 

PARTICIPAÇÃO NA FEIRA MEDIEVAL AO CENTRO CULTURAL E 

DESPORTIVO ANCORENSE; 

 

De acordo com o previsto no ponto 10.2 das Normas de Participação na Feira 

Medieval de Caminha 2018 “a pedido dos interessados poderá a Câmara Municipal 

isentar as taxas previstas nas presentes normas de participação total ou 

parcialmente: a) às associações e fundações sem fins lucrativos, legalmente 

constituídas, relativamente a factos que visem a prossecução dos seus fins 

estatuários, designadamente no âmbito cultural, desportivo, recreativo ou social; b) 

às pessoas coletivas de utilidade pública administrativa; c) às pessoas coletivas de 

mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins 
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científicos e culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou 

defesa do meio ambiente que beneficiem de isenção do IRC nos termos do respetivo 

código; d) outras pessoas coletivas desde que estejam em causa o desenvolvimento 

de atividades de manifesto interesse coletivo.” 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a isenção do 

pagamento das taxas de participação na Feira Medieval ao Centro Cultural e 

Desportivo Ancorense. 

 

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

Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo Pereira e 

Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 21 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE OCUPAÇÃO 

DE ESPAÇO PÚBLICO AO CIRCO JOSÉ TORRALVO – REQUERENTE: JOSÉ 

ANTÓNIO SILVA TORRALVO; 

 

O requerente José António Silva Torralvo, em representação do Circo José Torralvo, 

solicitou a isenção de pagamento de taxas de ocupação de espaço público para a 

instalação do referido Circo no Largo da Feira, na Freguesia de Caminha (Matriz) e 

Vilarelho, entre os dias 20 e 23 de julho de 2018, bem como a isenção de 

pagamento de taxas e tarifas de consumo de água; 

Considerando que, nos termos do n.º 2, do art.º 8º, do Regulamento e Tabela de 

Taxas do Município de Caminha, pode a Câmara Municipal isentar total ou 

parcialmente de taxas, se considerar que a atividade a desenvolver é de manifesto 

interesse coletivo; 

Considerando que a isenção de pagamento de taxas e tarifas de consumo de água 

não tem enquadramento regulamentar; 

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de isenção de 

pagamento de taxas de ocupação de espaço público ao Circo José Torralvo, por se 

considerar uma atividade de manifesto interesse coletivo; 
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Mais se propõe que a Câmara Municipal delibere indeferir o pedido de isenção de 

pagamento de taxas e tarifas de consumo de água, por não ter enquadramento 

regulamentar. 

 

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

Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo Pereira e 

Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 22 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA POSTURA DE TRÂNSITO 

E ESTACIONAMENTO NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE CAMINHA E 

VILARELHO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM HONRA DE 

SANTA RITA DE CÁSSIA; 

 

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

honra de Santa Rita de Cássia, na União de Freguesias de Caminha e Vilarelho, no 

dia 12 de agosto de 2018, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o 

seguinte:  

- O deferimento do solicitado, desde que cumpridas as formalidades do art.7º, art.10º 

e art.11º, do Decreto Regulamentar 2-A/2005 de 24 de março; 

- Proceder à suspensão temporária e condicionamento de trânsito e estacionamento 

proibido nos seguintes locais: Praça Conselheiro Silva Torres e Rua de São João, 

entre a travessa do Tribunal e a rua Visconde Sousa Rego, entre as 12:00h e as 

20:00h do dia 12 de agosto do corrente ano; 

- Proceder à suspensão temporária de trânsito e estacionamento proibido nos 

seguintes locais: Praça Conselheiro Silva Torres; Rua de São João; Rua 

Conselheiro Miguel Dantas; Praça de Espanha; Largo da Matriz, Rua Ricardo 

Joaquim de Sousa; Largo Dr. Fetal Carneiro; Rua D. Nuno Alvares Pereira; Rua 16 

de Setembro; Rua Visconde de Sousa Rego; Rua Benemérito Joaquim Rosas; e 

Lago da Senhora da Agonia, no dia 12 de agosto, nos períodos compreendidos 

entre as 11:30h e as 12:00h e entre as 14:00h e as 19:00h. 
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A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo Pereira e 

Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 23 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA POSTURA DE TRÂNSITO 

E ESTACIONAMENTO NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOLEDO E CRISTELO 

PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM HONRA DE SÃO TIAGO; 

 

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

honra de São Tiago, na União de Freguesias de Moledo e Cristelo, nos dias 28 e 29 

de julho de 2018, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o seguinte: 

- Trânsito e estacionamento proibidos na Rua Paulino de Carvalho, entre as 12:00h 

do dia 28 de julho e as 03:00h do dia 29 de julho do corrente ano. 

 

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

Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo Pereira e 

Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 24 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA POSTURA DE TRÂNSITO 

E ESTACIONAMENTO NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE CAMINHA E 

VILARELHO PARA REALIZAÇÃO DA “FEIRA MEDIEVAL 2018” – 

RATIFICAÇÃO; 

 

Relativamente ao assunto em apreço, em virtude da realização Feira Medieval 2018, 

na União de Freguesias de Caminha e Vilarelho, entre os dias 18 de julho e 1 de 

agosto de 2018, propõe-se que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho do 

Ex.mo Senhor Vice-Presidente da Câmara datado de 13/07/2018 que deferiu o 

seguinte:  

Entre as 08:00h do dia 18 de julho e as 20:00h do dia 01 de agosto: 
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Trânsito Proibido, exceto veículos autorizados, e Estacionamento Proibido, nos 

seguintes locais: 

- Rua 16 de Setembro; 

- Rua Condestável Nuno Álvares Pereira; 

- Largo Dr. Fetal Carneiro; 

- Rua Ricardo Joaquim de Sousa. 

Entre as 20:00h do dia 23 de julho e as 17:00h do dia 30 de julho: 

Trânsito Proibido, exceto veículos autorizados, e Estacionamento Proibido, nos 

seguintes locais: 

- Rua da Corredoura (desde a Praça Conselheiro Silva Torres até ao entroncamento 

com a Av. S. João de Deus); 

- Praça Conselheiro Silva Torres, 

- Rua de São João (desde a Travessa do Tribunal até à Rua Visconde de Sousa 

Rego); 

- Rua 16 de Setembro; 

- Rua do Repuxo; 

- Travessa do Repuxo; 

- Rua 1º de Dezembro; 

- Rua Visconde Sousa Rego; 

- Travessa João A. dos Santos Gavinho; 

- Rua Lino Felgueiras da Silva; 

- Rua Dr. Luciano Amorim e Silva; 

- Largo Calouste Gulbenkian; 

- Travessa do Tribunal; 

- Travessa de S. João;  

- Largo e zona de estacionamento junto ao cruzamento da Rua Dr. Luciano Amorim 

e Silva com a Travessa do Tribunal; 

- Largo da Matriz; 

- Travessa do Teatro. 

Outros condicionamentos/alterações ao trânsito e estacionamento: 
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- Alteração da entrada e saída de veículos do Parque de Estacionamento do 

Tribunal/Finanças que passa a fazer-se exclusivamente pela Av. Manuel Xavier; 

- Estacionamento condicionado na Rua Conselheiro Miguel Dantas, no sentido 

poente/nascente, entre o entroncamento com a Travessa do Teatro e o 

entroncamento com a Travessa de São João; 

Entre as 23:00h do dia 23 de julho e as 17:00h do dia 30 de julho: 

- Deslocação da Praça de Táxis da praça Conselheiro Silva Torres para a Rua Lino 

José Felgueiras da Silva, no sentido nascente/poente (lado oposto ao Quartel dos 

Bombeiros), nos dias 23 e 24 de julho e nos dias 26 a 30 de julho; 

- Reserva de Lugares de estacionamento para a Praça de Táxis, na praça 

Conselheiro Silva Torres, do lado direito do sentido de trânsito, entre os lugares para 

pessoa com mobilidade condicionada e a “Casa Chicolinha”, no dia 25 de julho. 

Entre as 21:00h do dia 17 de julho e as 20:00h do dia 01 de agosto: 

- Deslocação do lugar de estacionamento para deficiente do Largo Dr. Fetal 

Carneiro, matricula 01-IM-30 para a Praça Pontault-Combault, em frente ao Mercado 

municipal. 

Atendendo ao longo período de condicionamento de trânsito, entre outros, devem 

ficar acautelados os seguintes aspetos: 

- Deverá o Gabinete da Cultura providenciar cartões de acesso autorizado a 

moradores e outros que se julgue conveniente (tais como: cargas e descargas, 

serviços fúnebres, medicamentos urgentes, apoio domiciliário, hemodiálise, etc…); 

- A montagem das “tendas e barracas” nas ruas onde se realiza o evento deve ser 

de tal modo que fiquem garantidas condições mínimas para a circulação de veículos 

de emergência; 

- A montagem das “tendas e barracas” na rua de São João e rua da Corredoura 

deve permitir a passagem de veiculo fúnebre para a eventual realização de 

cerimónias fúnebres na igreja da misericórdia e cemitério. 

 

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

Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo Pereira e 
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Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 25 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA POSTURA DE TRÂNSITO 

E ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA DE VILE PARA REALIZAÇÃO DO “II 

TRAIL DO VALE DO ÂNCORA” - RATIFICAÇÃO; 

 

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

Vale do Âncora”, na Freguesia de Vile, no dia 8 de julho de 2018, propõe-se que a 

Câmara Municipal delibere ratificar o despacho do Ex.mo Senhor Vice-Presidente da 

Câmara datado de 06/07/2018 que deferiu o seguinte:  

- Proceder ao condicionamento e suspensão temporária de trânsito automóvel, na 

rua da Tapada, entre a junta de freguesia e a Av. São Sebastião, no próximo dia 08 

de julho, entre as 06:00h e as 17:00h. 

 

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

Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo Pereira e 

Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 26 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA POSTURA DE TRÂNSITO 

E ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA DE VILA PRAIA DE ÂNCORA PARA 

INSTALAÇÃO DE CONDUTAS DE GÁS NATURAL – RATIFICAÇÃO; 

 

Relativamente ao assunto em apreço, em virtude da instalação de condutas de Gás 

Natural, na Freguesia de Vila Praia de Âncora, no dia 06 de julho de 2018, propõe-

se que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho do Ex.mo Senhor Vice-

Presidente da Câmara datado de 05/07/2018 que deferiu o seguinte:  

- Condicionamento e suspensão temporária de trânsito e ocupação do espaço 

público, na rua 5 de Outubro, entre o nº 86 e nº 82, no período compreendido entre 

as 09:00h e as 14:00h do dia 06 julho do corrente ano. 
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A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo Pereira e 

Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 27 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA POSTURA DE TRÂNSITO 

E ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA DE RIBA DE ÂNCORA E UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE VENADE E AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE 

MOTOR DA EMPRESA PERES – IMPORTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE ARTIGOS 

DE DESPORTO, LDA – RATIFICAÇÃO; 

 

Relativamente ao assunto em apreço, em virtude da realização de testes de motor 

da empresa PERES – Importação e Exploração de Artigos de Desporto, Lda, na 

Freguesia de Riba de Âncora e União de Freguesias de Venade e Azevedo, no dia 

06 de julho de 2018, propõe-se que a Câmara Municipal delibere ratificar o 

despacho do Ex.mo Senhor Vice-Presidente da Câmara datado de 05/07/2018 que 

deferiu o seguinte:  

- Suspensão temporária de trânsito, na EM527, entre a antiga casa Florestal, na 

União de freguesias de Venade e Azevedo, e o cruzamento dos Sete Caminhos, na 

freguesia de Riba de Âncora, no período compreendido entre as 14:00h e as 17:30h 

do dia 06 julho do corrente ano. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva perguntou se a assessora de imprensa da 

Câmara, Rosa Sampaio, exerce funções na cultura, uma vez que tratou de todas as 

formalidades ligadas a esta área. 

 

O Senhor Presidente respondeu que esta questão demonstra que os trabalhadores 

são polivalentes e tem a capacidade de poder partilhar tarefas. 

 

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

Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo Pereira e 
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Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 28 – CEDÊNCIA DE TERRADO DO LARGO DA FEIRA DE 

CAMINHA À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE CAMINHA – RATIFICAÇÃO; 

 

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 a Câmara Municipal delibere ratificar o 

despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal datado de 23/07/2018 que 

deferiu ceder à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caminha o 

terrado do Largo da Feira (espaço entre a GNR e o Mercado) em Caminha, durante 

o período da realização da Feira Medieval. 

 

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

Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo Pereira e 

Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 29 – 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 com 6 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo Pereira e 

Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 
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E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião 

quando eram 16 horas e 10 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, 25 de Julho de 2018 

 

ASSINATURAS: 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

Luís Miguel da Silva Mendonça Alves 

 

O ASSISTENTE TÉCNICO 

 

___________________________________________ 

Tomás Henrique Fernandes Antunes 


