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ATA NÚMERO 18/18 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA 12 DE 

SETEMBRO DE 2018. 

 

Aos doze dias do mês de setembro 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 

GUILHERME CESÁRIO LAGIDO DOMINGOS, LILIANA DE SOUSA RIBEIRO, RUI 

MIGUEL RIO TINTO LAGES, JOSÉ MANUEL MARTINS PRESA, LILIANA SOFIA 

BOUÇA DA SILVA e MANUEL DE SOUSA MARQUES. 

Não esteve presente o Senhor Vereador PAULO PINTO PEREIRA, cuja falta foi 

justificada, tendo sido substituído 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: 

 

Foi distribuído o parecer jurídico sobre o acesso a dados pessoais dos requerentes 

nos processos de ação social, para conhecimento da Câmara Municipal. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente cumprimentou os presentes e explicou as atualizações 

sucessivas das propostas números um e dois da ordem de trabalhos, sendo que as 

atualizações da proposta número dois decorrem sempre das atualizações da 

proposta número um. Na primeira atualização da proposta número um foi verificado 

que a proposta não correspondia à solução encontrada internamente relativamente à 

questão dos números de lugares a abrir. A segunda atualização resulta da 
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verificação de dois trabalhadores precários que não constavam da lista e que 

cumpriam os requisitos, pelo que passaram a constar. 

Informou que irão iniciar as obras para a instalação de um espaço coberto de recreio 

na Escola Básica e Secundária de Vila Praia de Âncora. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 1 – APROVAR SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL OS 

TERMOS DO PROCEDIMENTO PARA REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

DOS VÍNCULOS PRECÁRIOS; 

 

Considerando que esta autarquia dispõe de trabalhadores que, executando funções 

que são necessidades permanentes de serviço da autarquia, com subordinação 

hierárquica, a tempo completo, sem o vínculo adequado, isto é, sem que a relação 

laboral seja titulada por um contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado; 

Considerando que os trabalhadores em listagem anexa exerceram (caso dos 

contratos de emprego-inserção) e exercem, funções no Município de Caminha; 

1. Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar que os trabalhadores 

mencionados na listagem em anexo se enquadram na Lei n.º 112/2017, de 

29/12, uma vez que exerceram (caso dos contratos de emprego-inserção) e 

exercem funções que correspondem a necessidades permanentes do serviço 

desta autarquia, sendo o seu vínculo inadequado; 

2. Propõe-se ainda que a Câmara Municipal delibere aprovar a abertura de 

procedimentos concursais nos termos da Lei.º 112/2017, de 29/12. 

 

O Senhor Presidente explicou que o Governo implementou um processo de 

regularização extraordinária de vínculos precários na administração pública que visa 

corrigir algumas injustiças que prejudicam instituições e os seus trabalhadores. Nos 

últimos anos as autarquias têm vindo a ter necessidade de renovação das suas 
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estruturas e dar respostas às necessidades. No caso particular de Caminha, é 

evidente a necessidade, nomeadamente no setor da educação. Isto provocou com 

que houvesse uma contratação de trabalhadores através de vínculos precários, o 

que tem servido para colmatar locais que são necessários. 

O governo estabeleceu a regra de que pode candidatar-se a concurso os que 

trabalharam na Câmara Municipal entre 1 de janeiro de 2007 e 4 de maio de 2017, 

ou seja, todo este tempo ou parcialmente. Esta proposta trata no fundo de deliberar 

sobre a abertura dos procedimentos e que os trabalhadores que constam na 

listagem estão em condições de se poderem candidatar. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva cumprimentou os presentes e recordou as 

palavras do Senhor Presidente há uns anos atrás, quando afirmou que a Câmara 

Municipal tinha funcionários a mais. Afinal estes funcionários faziam falta. Recordou 

também que durante todos os mandatos do PSD, o Partido Socialista votou sempre 

contra todos os concursos de pessoal. O PSD não irá votar contra por considerar 

que há áreas em que, efetivamente, fazem falta funcionários, pelo que se irão abster 

por ser um ato de gestão. 

Concordou que há áreas que efetivamente os trabalhadores fazem falta, no entanto, 

há outras áreas que não fazem tanta falta, por exemplo, arqueologia, quando a 

Câmara Municipal já tem um arqueólogo. Questionou quais serão as funções dos 

dois assistentes técnicos da área da educação. Referiu que se colocam muitas 

dúvidas em determinadas áreas, que efetivamente não fazem falta trabalhadores. 

Perguntou qual o ponto de situação do concurso para recrutamento de um 

veterinário, uma vez que a Câmara Municipal não dispõe de um veterinário há 

quatro anos. 

 

O Senhor Presidente disse que é natural que a Senhora Vereadora Liliana Silva 

não concorde com as prioridades que a Câmara Municipal entende ter em 

determinados locais. Explicou que deste quadro, não estão previstas todas as 

necessidades que a Câmara Municipal tem neste momento. Solicitou à Senhora 
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Chefe de Divisão de Ambiente, Economia e Serviços, Angelina Cunha, informação 

sobre o concurso de recrutamento de um veterinário. 

 

A Senhora Chefe de Divisão de Ambiente, Economia e Serviços, Angelina 

Cunha, explicou que o concurso está a decorrer, tendo sido realizadas as provas 

escritas que se encontram em fase de correção. 

 

O Senhor Vereador José Presa cumprimentou os presentes e recordou as palavras 

do Senhor Presidente quando criticou a gestão do PSD sobre o recrutamento de 

pessoal, bem como recordou a afirmação de que todo o pessoal a recibos verdes 

não ficaria na Câmara Municipal quando o Senhor Presidente fosse embora. Afinal 

um dia o Senhor Presidente terá que sair da Câmara Municipal e estas pessoas 

ficam. 

Referiu que se parte do pressuposto que as pessoas referidas estarão interessadas 

no lugar, mas haverá algumas que o valor bruto anual a auferir será inferior daquilo 

que auferem atualmente. Perguntou o que acontece se as pessoas não estiverem 

interessadas nos lugares e não concorrerem. 

 

O Senhor Presidente concordou que é uma questão pertinente e respondeu que se 

alguma das pessoas indicadas não quiser concorrer perde esta oportunidade, o que 

significa que a Câmara Municipal deverá avaliar se através do concurso foi ocupado 

o lugar em questão. Se foi ocupado será difícil para a Câmara manter um 

determinado trabalhador precário. Se não foi ocupado e o concurso fica deserto, a 

Câmara continua com a necessidade e, portanto, a pessoa continuará a recibos 

verdes até que rapidamente seja aberto novo concurso nos termos gerais. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva reforçou que os Vereadores do PSD se irão 

abster nesta proposta, não propriamente pelos assistentes operacionais e 

cantoneiros, que fazem falta nas escolas e nas ruas, mas porque em determinadas 

áreas não seriam necessários mais trabalhadores. 
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O Senhor Presidente esclareceu que pode haver lugares que fiquem por ocupar e 

neste conjunto de pessoas estão também trabalhadores que estão em situação 

precária desde o executivo do PSD. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que aconteceu precisamente uma 

situação idêntica com o geógrafo contratado pelo executivo do PSD, que se foi 

embora, tendo sido necessário contratar um novo geógrafo, porque se reconheceu a 

importância deste lugar na Câmara Municipal. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que o geógrafo que se foi embora foi 

dispensado porque não fazia falta. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Liliana Ribeiro e Rui Lages, 0 votos contra 

e 3 abstenções dos Senhores Vereadores José Presa, Liliana Silva e Manuel 

Marques. 

 

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

ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL; 

 

Nos termos da alínea ccc), do n.º1, do art.º 33º, da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, 

articulado com a alínea o), n.º 1, do art.º 25º, compete à Câmara Municipal apreciar 

e submeter à aprovação da Assembleia Municipal matérias da sua competência; 

O Mapa de Pessoal para 2018 foi aprovado em reunião de Câmara de seis de 

dezembro de dois mil e dezassete e em Assembleia Municipal de dezoito de 

dezembro de dois mil e dezassete; 

No entanto, a autarquia dispõe de trabalhadores que, executando funções que são 

necessidades permanentes de serviço da autarquia, com subordinação hierárquica, 
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a tempo completo, sem o vínculo adequado, isto é, sem que a relação laboral seja 

titulada por um contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado; 

Existem alguns postos de trabalho vagos no mapa de pessoal desta autarquia que 

permitem a integração destes trabalhadores, sendo que será necessário criar outros, 

com vista à criação dos postos de trabalho estritamente necessários para este 

desiderato; 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal a presente proposta de alteração ao Mapa de Pessoal ao 

abrigo do n.º 2, do art.º 6º, da Lei 112/2017, de 29 de dezembro, e que uma cópia 

fica a fazer parte integrante da ata. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Liliana Ribeiro e Rui Lages, 0 votos contra 

e 3 abstenções dos Senhores Vereadores José Presa, Liliana Silva e Manuel 

Marques. 

 

PROPOSTA N.º 3 – CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA PÚBLICA “ÁGUAS DO 

ALTO MINHO” – APROVAR SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL A 

ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICA E CONTRATO DE 

GESTÃO; 

 

Proposta retirada. 

 

PROPOSTA N.º 4 – APROVAR SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL A 

MINUTA DE PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

INVESTIMENTOS DE EXPANSÃO OU REABILITAÇÃO DO SISTEMA 

MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PÚBLICO E DE 

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS; 
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A parceria Águas do Alto Minho tem previsto fazer investimentos para, além de 

outros, expansão de redes, investimento esse que só é possível através de 

candidaturas a fundos comunitários. 

De modo a que a parceria possa desde já iniciar a promoção das candidaturas para 

o efeito referidas, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a minuta do 

protocolo referido em epigrafe, que uma cópia fica a fazer parte integrante da ata. 

Mais se propõe que esta deliberação seja submetida à apreciação da Assembleia 

Municipal. 

 

O Senhor Vereador José Presa disse que os Vereadores do PSD são contra a 

adesão do município a esta empresa nestas condições e também votarão contra 

este protocolo. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que não irão passar cheques em branco 

a uma empresa que ainda não existe. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Liliana Ribeiro e Rui Lages, 3 votos contra 

dos Senhores Vereadores José Presa, Liliana Silva e Manuel Marques e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 5 – APROVAR SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL A 

COLOCAÇÃO DE SINALÉTICA NA RUA DAS FAIAS – FREGUESIA DE SEIXAS; 

 

A Junta de Freguesia de Seixas solicitou a colocação de sinalética de limitação de 

velocidade na rua das Faias; 

A rua das Faias tem dois sentidos de trânsito e é um arruamento pavimentado em 

betuminoso em bom estado de conservação, com seis metros de largura, 

desenvolvendo-se no seu traçado em planta numa curva e contracurva com raios 
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muito elevados, pelo que a perceção dos condutores é praticamente a de segmentos 

de reta com uma visibilidade entre os cento e vinte e os quatrocentos metros; 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a implementação da 

seguinte sinalética: 

1. Sentido norte/sul, lado direito do sentido de trânsito, no início do alinhamento 

reto imediatamente a seguir ao entroncamento com a EN13, sinal C13 (proibição de 

exceder a velocidade máxima de 50km/h); 

2. Sentido sul/norte, lado direito do sentido de trânsito, no início do alinhamento 

reto imediatamente a seguir ao entroncamento com a rua de Santo António, sinal 

C13 (proibição de exceder a velocidade máxima de 50km/h); 

3. Sentido sul/norte, lado direito do sentido de trânsito, no início do alinhamento 

reto imediatamente a seguir ao entroncamento com a rua do Castanhal, sinal C13 

(proibição de exceder a velocidade máxima de 50km/h). 

Mais se propõe que esta deliberação seja submetida à Assembleia Municipal, nos 

termos da Lei. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, 

Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 6 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA POSTURA DE TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE CAMINHA E VILARELHO 

PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE NOSSA SENHORA DA AGONIA; 

 

Relativamente ao assunto em apreço, em virtude da realização das Festas de Nossa 

Senhora da Agonia, na União de Freguesias de Caminha e Vilarelho, nos dias 15 e 

16 de setembro de 2018, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o 

corte e condicionamento de trânsito e estacionamento automóvel como se indica:  
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Proceder à suspensão temporária de trânsito e estacionamento proibido entre as 

20:00h do dia 15 de setembro e as 02:00h do dia 16 de setembro nos seguintes 

locais:  

• Rua Benemérito Joaquim Rosas (entre a travessa Cabo Custódio e a rua do 

Pombal); 

• Rua do Pombal (entre a rua Manuel Serra Carvalho e a Rua Benemérito 

Joaquim Rosas);  

• Travessa do Pombal (entre a rua do Pombal e o largo da Cabreira). 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, 

Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 7 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA POSTURA DE TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE VENADE E AZEVEDO 

PARA A REALIZAÇÃO DA “CESTADA DE VENADE”; 

 

Relativamente ao assunto em apreço, em virtude da realização da “Cestada de 

Venade”, na União de Freguesias de Venade e Azevedo, nos dias 14, 15 e 16 de 

setembro de 2018, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o corte e 

condicionamento de trânsito e estacionamento automóvel como se indica:  

Locais: 

• Avenida Barão São Roque, Largo Joaquim Alves da Cruz, Rua Amélia Cruz, 

Rua José Salgueiro, Rua Padre Luis Serro e Travessa da Barge. 

Data e Hora: 

• Entre as 12:00h do dia 14 de setembro e as 02:00h do dia 15 de setembro; 

• Entre as 17:00h do dia 15 de setembro e as 02:00h do dia 16 de setembro; 

• Entre as 11:00h e as 22:00h do dia16 de setembro. 

 

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 
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Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, 

Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 8 – 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 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, 

Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

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

quando eram 15 horas e 55 minutos, da qual, para constar e por estar conforme, se 

lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, 

Tomás Henrique Fernandes Antunes, Assistente Técnico da Secção de 

Administração, Atas e Expediente, que a redigi. 

 

Paços do Município de Caminha, 12 de Setembro de 2018 

 

ASSINATURAS: 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

Luís Miguel da Silva Mendonça Alves 

O ASSISTENTE TÉCNICO 

 

___________________________________________ 

Tomás Henrique Fernandes Antunes 


