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ATA NÚMERO 26/18 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA 19 DE 

DEZEMBRO DE 2018. 

 

Aos dezanove dias do mês de dezembro 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, RUI ANTÓNIO OLIVEIRA FERNANDES, 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, tendo sido substituído por RUI ANTÓNIO 

OLIVEIRA FERNANDES, elemento seguinte na lista do Partido Socialista. 

 

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 

autorização para a introdução de mais uma proposta na ordem de trabalhos sobre o 

horário de funcionamento dos mercados municipais de Caminha e Vila Praia de 

Âncora. Autorizada a introdução por todos os Senhores Vereadores, passou a 

constar na ordem de trabalhos como proposta número 14, sendo que a proposta de 

aprovação da minuta da ata passou a constar como proposta número 15. 
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O Senhor Vereador José Presa cumprimentou os presentes e no seguimento da 

discussão política que teve lugar na última Assembleia Municipal da passada sexta-

feira lamentou que o Senhor Presidente em exercício tenha dado a palavra ao 

Senhor Vereador Rui Lages e não o tenha permitido que a dessem a ele próprio 

conforme solicitou, passando essa decisão para o plenário da Assembleia. Referiu 

que nada o move pessoalmente contra ninguém, e quando, por ventura, tenha 

algum assunto a resolver com alguém o faz pessoalmente; ou seja, as intervenções 

públicas que realiza, seja na Assembleia Municipal ou na Câmara Municipal, são 

questões políticas de âmbito público e não pessoal. Portanto parece-lhe descabido e 

um pouco fútil a interpretação por parte do Senhor Vereador Rui Lages, porque nada 

tem de pessoal contra ele, a intervenção é de fim politico, ou seja, relativamente às 

funções que desempenha neste órgão. Em termos de opinião é natural que se possa 

divergir, quanto a factos é difícil divergir, uma vez que o facto trazido a esta reunião 

é que no concurso da obra da Escola Básica e Secundária Sidónio Pais, realizado 

em maio, estava previsto o aluguer dos contentores, para substituição das salas de 

aulas durante o período de obras, e no concurso que está a decorrer está também o 

aluguer dos contentores. Reforçou que este assunto é um facto, o que quer dizer 

que o Senhor Vereador Rui Lages mentiu neste órgão, dizendo uma coisa que os 

factos comprovam ser mentira. Disse que não vê onde possa ter ofendido o Senhor 

Vereador Rui Lages, apenas constatou um facto daquilo que o Senhor Vereador 

aqui referiu. Citou a ata do dia 31 de outubro de 2018, onde o próprio Senhor 

Presidente da Câmara, em resposta às questões colocadas pelos Senhores 

Vereadores do PSD, disse que eles próprios disseram um conjunto de fatores que 

são mentiras, no entanto não se sentiram ofendidos, uma vez que se trata de uma 

questão de opinião. Referiu que apesar do Senhor Vereador Rui Lages ter abordado 

este assunto na Assembleia Municipal, esqueceu-se de justificar o que disse na 

reunião de Câmara, e voltou a perguntar o que motivou a resposta do Senhor 

Vereador Rui Lages na reunião de Câmara do passado dia 21 de novembro. 

Disse que na reunião de Câmara anterior foi discutida uma proposta de alteração do 

PPI, em que foi assumido pelo Senhor Presidente em exercício que o último 
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parágrafo da proposta seria retirado do documento, uma vez que a Câmara 

Municipal não poderia tomar uma decisão que compete à Assembleia Municipal, no 

entanto o documento apresentado em Assembleia Municipal foi rigorosamente igual 

e sem a exclusão da parte em referência. Questionou se os Vereadores do PSD 

podem ou não confiar naquilo que do Senhor Presidente em exercício diz nas 

reuniões, sendo uma questão de credibilidade que em termos futuros pode levantar 

dúvidas.  

Perguntou a razão pela qual na proposta de alteração ao PPI aprovada no passado 

dia 21 de novembro tinha para o ano de 2019 um milhão de euros e em 2020 dois 

milhões, setecentos e dez mil euros; e a proposta de alteração ao PPI aprovada no 

passado dia 5 de dezembro tinha para o ano de 2019 um milhão de euros, em 2020 

passa para dois milhões, setecentos e cinquenta mil euros, e para 2021 quinhentos 

mil euros. 

Chamou atenção da limpeza de um terreno na estrada nacional 301, entre o nó da 

A28 e Argela, provocou o aluimento da berma. Perguntou se foram feitas diligências 

para resolver a situação. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva cumprimentou os presentes e lamentou que o 

Senhor Vereador Rui Lages tenha usado uma Assembleia Municipal para fazer uma 

defesa da honra de um facto que se passou em reunião de Câmara, não tendo sido 

dada a oportunidade também do Senhor Vereador José Presa se justificar. Referiu 

que os adjetivos usados pelo Senhor Vereador Rui Lages na Assembleia Municipal 

da passada sexta-feira acerca da oposição, nesta Câmara Municipal, dizem muito 

mais de quem os proferiu do que propriamente da oposição. 

Questionou novamente a necessidade das casas de banho públicas do Parque 25 

de abril estarem disponíveis para os utilizadores do parque. 

Perguntou também, novamente, sobre o estado do processo do concurso de 

recrutamento do veterinário municipal. 
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Disse que o apoio para o programa de esterilização animal terminava em 31 de 

novembro e na Câmara Municipal de Caminha não foi feito nada para aceder a este 

financiamento. Perguntou se este financiamento foi perdido. 

Solicitou resposta aos requerimentos apresentados por e-mail, em que mais uma 

vez não foram cumpridos os prazos para resposta. 

Referiu que algumas crianças em Âncora Lage recorrentemente não têm transporte 

de manhã para a escola de Caminha, alegando determinadas justificações. 

Disse que a intervenção da líder de bancada do Partido Socialista na Assembleia 

Municipal deveria ter sido séria, uma vez que ao falar da dívida deveria ter dito que 

esta aumentou três milhões e quinhentos mil euros, assim como todos vão ter que 

pagar os empréstimos contraídos. Relativamente aos valores da água referidos não 

correspondem com os apresentados nos documentos, bem como o relatório de 

contas da auditoria de 2013. Lamentou que se usem argumentos que já não tem 

nenhum cabimento. 

 

O Senhor Vereador Rui Lages cumprimentou os presentes e disse não querer 

entrar em mais polémicas e “fait divers” da última reunião de Câmara e Assembleia 

Municipal, no entanto referiu que esperava outras questões por parte dos Senhores 

Vereadores do PSD sobre o processo da escola, nomeadamente se foi 

reprogramada a candidatura e se já foi lançado o concurso público, que é o que 

verdadeiramente importa, quer para o executivo, quer para a comunidade escolar e 

para o Concelho de Caminha. Esclareceu que a reprogramação da candidatura foi 

submetida com sucesso no passado dia 18 de dezembro e também o concurso 

público foi publicado no Diário da República no passado dia 17 de dezembro. Estes 

são os factos que devem merecer preocupação e trabalho, aguardando-se 

serenamente pelo desfecho deste processo, que irá ser moroso pela sua 

complexidade, mas que terá um desfecho positivo para o Concelho de Caminha e 

em especial para a comunidade escolar. 
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O Senhor Presidente em exercício esclareceu que quem fala na Assembleia 

Municipal são os deputados Municipais e o Presidente da Câmara em questões que 

lhe são dirigidas pelos deputados municipais. Na situação em concreto sobre o uso 

da palavra pelo Senhor Vereador José Presa, esclareceu que disse ao Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal para perguntar ao plenário se o Senhor 

Vereador poderia intervir ou não. Referiu que em sua opinião não se deve levar para 

a Assembleia Municipal estes debates que não acrescentam nada ao debate 

politico, sendo “fait divers”, por isso, transmitiu ao Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal para consultar o plenário da Assembleia, por não querer ser conivente em 

levar os debates da Câmara Municipal para a Assembleia Municipal. 

Disse que se deve reconhecer publicamente a dedicação, o empenho e a 

competência dos funcionários do município. A Câmara Municipal tem trabalhadores 

de altíssimo nível e, exemplo disso, foi a revisão do PDM, em que o processo foi 

todo feito com técnicos do município a custos praticamente irrelevantes, sufragados 

e reconhecidos por toda a comunidade técnica e cientifica envolvente. Também a 

desmaterialização de procedimentos na Câmara Municipal está a ser realizada por 

trabalhadores do município, nomeadamente no licenciamento de obras particulares. 

Questionando-se quantos municípios realizam este tipo de mudanças de 

procedimentos só com os próprios funcionários. Portanto este reconhecimento 

público deve ser feito, porque muitas vezes há tendência para dizer que os 

funcionários do município não trabalham, são preguiçosos e incompetentes, o que é 

- reforçou - profundamente injusto.   

Sobre as diferenças nas propostas de alteração ao PPI esclareceu que os valores a 

mais estão previstos para que na eventualidade de necessidade poder-se acomodar 

questões não previstas num projeto desta envergadura, uma vez que não é fácil 

fazer previsões num horizonte de três anos. 

Explicou que na estrada nacional 301, entre o nó da A28 e Argela, foi realizada uma 

limpeza num terreno particular com venda de material lenhoso e o empreiteiro que 

fez a intervenção não teve o devido cuidado na rechega da madeira e danificou 

parte da valeta da estrada. A Câmara Municipal tem vindo a questionar o empreiteiro 
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para repor os danos. A sinalização colocada foi no sentido de evitar outros danos 

colaterais. 

Referiu que a solução para as casas de banho públicas do parque 25 de abril 

passará por uma intervenção que permita o acesso diretamente do exterior, e não 

pelo interior do estabelecimento que ali se encontra. 

Concordou que a questão do veterinário tem tempo a mais e transmitiu que falta 

assinar a ata pelo júri. 

Disse que o programa de esterilização animal teve uma adesão muito pequena por 

parte dos municípios, no entanto o Município de Caminha candidatou-se e poderia 

ter apresentado os vinte e cinco animais esterilizados, mas não se sabe se a 

esterilização diz respeito apenas aos animais que estão em abrigos de animais ou a 

animais de rua, assim como desconhece-se se a esterilização pode ser feita em 

qualquer veterinário ou se tem regras especificas para que se faça, em instalações 

para o efeito. Também é obrigatório registar os animais com um chip em cada 

esterilização (cães e gatos), no entanto verifica-se que a despesa é maior que a 

ajuda que é dada. 

Todas estas questões foram colocadas à Direção Geral de Veterinária, a qual não 

deu nenhum esclarecimento. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Ribeiro cumprimentou os presentes e agradeceu à 

Senhora Vereadora Liliana Silva o alerta sobre o problema de transporte de alunos 

de Âncora Lage e esclareceu que desconhece que tenha havido algum problema, no 

entanto solicitou à Senhora Vereadora para que no final da reunião a informe em 

concreto de que alunos se tratam para resolver a questão. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva comprometeu-se a dar essa informação no final 

da reunião.  

Disse que os Vereadores do PSD não fizeram nenhuma pergunta sobre o concurso 

da escola porque seria de mais, uma vez que se está desde 2016 à espera desta 

obra, no entanto mais uma vez o Senhor Vereador Rui Lages não respondeu às 
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questões colocadas pelos Vereadores do PSD. Referiu que o Senhor Presidente em 

exercício pode não gostar destes “fait divers”, no entanto permitiu que na 

Assembleia Municipal o Senhor Vereador Rui Lages fizesse uma intervenção deste 

tipo, tendo, inclusive, insultado a oposição quando a apelidou de “oposição vil”.  

Referiu que os Vereadores do PSD sempre reconheceram o mérito, trabalho, 

empenho e profissionalismo dos funcionários da Câmara, no entanto os 

responsáveis máximos por questões que vem a reunião de Câmara e Assembleia 

Municipal é o Presidente da Câmara e todos os Senhores Vereadores com pelouros. 

Solicitou o acesso a todas as comunicações efetuadas com a Direção Geral de 

Veterinária sobre o programa de esterilização animal. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

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

31/10/2018; 

 

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 extraordinária do dia trinta e um de outubro de 

dois mil e dezoito. 

 

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

exercício e dos Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo 

Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 1 abstenção do Senhor Vereador Rui 

Fernandes. 

 

PROPOSTA N.º 2 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 

07/11/2018; 
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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 sete de novembro de dois mil 

e dezoito. 

 

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

exercício e dos Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo 

Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 1 abstenção do Senhor Vereador Rui 

Fernandes. 

 

PROPOSTA N.º 3 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 

21/11/2018; 

 

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 vinte e um de novembro de 

dois mil e dezoito. 

 

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

exercício e dos Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Fernandes, José Presa, 

Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 1 abstenção do Senhor Vereador Rui 

Lages. 

 

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

REGULAMENTO DA GALA DO DESPORTO DO MUNICÍPIO DE CAMINHA; 

 

Em conformidade com a deliberação tomada em reunião de Câmara do dia 

05/09/2018, foi o projeto de regulamento supracitado submetido a audiência de 

interessados e discussão pública nos termos da Lei. 
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Assim, nos termos da alínea k), n.º 1, do art.º 33º, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, propõe-se que a Câmara Municipal delibere submeter o presente 

regulamento à aprovação da Assembleia Municipal, que uma cópia fica a fazer parte 

integrante da ata. 

 

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

exercício e dos Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, Rui Fernandes, 

José Presa, Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 5 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO 

DE CAMINHA E A ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE PARA O PROGRAMA ABEM – 

REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO; 

 

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

Associação Dignitude para o programa ABEM – Rede Solidária do Medicamento, 

propõe-se que a Câmara delibere aprovar o protocolo apresentado, que uma cópia 

fica a fazer parte integrante da ata. 

 

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

exercício e dos Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, Rui Fernandes, 

José Presa, Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 6 – PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA, SPORTING CLUBE CAMINHENSE E O AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS SIDÓNIO PAIS PARA A PRÁTICA DE REMO NO ANO LETIVO 

2018/2019; 

 

No sentido de estabelecer uma parceria entre a Câmara Municipal de Caminha, a 

Sporting Clube Caminhense e o Agrupamento de Escolas Sidónio Pais para a 
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prática de remo no ano letivo 2018/2019, propõe-se que a Câmara delibere aprovar 

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

 

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

exercício e dos Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, Rui Fernandes, 

José Presa, Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 7 – PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA, A NAUTIMINHO E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SIDÓNIO PAIS 

PARA A PRÁTICA DE STAND UP PADDLE E CANOAGEM NO ANO LETIVO 

2018/2019; 

 

No sentido de estabelecer uma parceria entre a Câmara Municipal de Caminha, a 

Nautiminho e o Agrupamento de Escolas Sidónio Pais para a prática de Stand Up 

Paddle e canoagem no ano letivo 2018/2019, propõe-se que a Câmara delibere 

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

 

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

exercício e dos Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, Rui Fernandes, 

José Presa, Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 8 – REGULAMENTO MUNICIPAL PARA ATRIBUIÇÃO DE 

INCENTIVOS A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR – 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, 
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propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar submeter a discussão pública a 

proposta de Regulamento Municipal para Atribuição de Incentivos a Estudantes do 

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

 

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

exercício e dos Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, Rui Fernandes, 

José Presa, Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 9 - AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DO LOTE NÚMERO 1 

DA ZONA EMPRESARIAL DA GELFA; 

 

A empresa Officemática – Comércio e Assistência a Equipamentos de Escritório e 

Informática, Lda. solicitou a autorização prévia da Câmara Municipal para alienação 

do lote 01, sito na zona industrial da Gelfa, da Freguesia de Âncora, Concelho de 

Caminha, inscrito na matriz predial urbana respetiva sob o artigo 1012 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1641/20070423 da mesma freguesia; 

Considerando que, nos termos do n.º 1, do art.º 6º, do Regulamento das Condições 

de Venda de Terrenos da Área Empresarial da Gelfa, podem os adquirentes dos 

lotes de terreno proceder à sua alienação desde que tenha prévia autorização da 

Câmara Municipal e justifiquem a sua pretensão; 

Considerando que no caso em apreço a autorização prévia da Câmara Municipal 

destina-se à alienação do referido prédio; 

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere conceder autorização prévia para 

alienação do lote número 1 da Zona Empresarial da Gelfa e consequentemente não 

exercer o direito de preferência na alienação. 

 

O Senhor Vereador José Presa perguntou se a empresa que vai adquirir o lote tem 

algum projeto para implementar ou se é uma transação imobiliária, bem como 

questionou qual é a sua área de atividade. 
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O Senhor Presidente em exercício respondeu que área de atividade vai passar a 

ser de peças de automóvel e o negócio entre as duas empresas só se concretizará 

se for garantido alvará de utilização para a nova atividade, para o qual em principio 

não haverá problemas, sendo só necessário fazer algumas alterações. 

 

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

exercício e dos Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, Rui Fernandes, 

José Presa, Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 10 – ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

“CLUBE ALFANDEGA” – REQUERENTE: FR UNIPESSOAL, LDA – 

RATIFICAÇÃO; 

 

O requerente solicitou o alargamento do horário de funcionamento do “Clube 

Alfandega”, na União de Freguesias de Caminha e Vilarelho, para o dia 7 de 

dezembro de 2018, até às 07H00M do dia seguinte, dia 08, aquando da presença do 

artista “TOY”. 

Nos termos do n.º 1, do art.º 9º, do Regulamento Municipal dos Horários de 

Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, compete à Câmara Municipal 

deliberar sobre o respetivo alargamento. 

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

Presidente em exercício da Câmara Municipal do dia 07/12/2018 que deferiu o 

alargamento de horário conforme solicitado. 

 

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

exercício e dos Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, Rui Fernandes, 

José Presa, Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 11 – APROVAR SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL A 

IMPLEMENTAÇÃO DE SINALÉTICA NA “PONTE DE BELÉM” NA FREGUESIA 
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DE ARGELA; 

 

A Junta de Freguesia de Argela solicitou a intervenção do município para verificação 

da “Ponte de Belém” naquela freguesia, a qual indica sinais de desgaste. 

Assim, nos termos das informações dos serviços, propõe-se que a Câmara 

Municipal delibere aprovar submeter à Assembleia Municipal a implementação da 

seguinte sinalética: 

Implementação de sinalética que proíba a circulação a veículos de peso bruto 

superior a 3500kg na denominada “Ponte de Belém”, integrada na Estrada Municipal 

526, rua de Santa Marinha, na Freguesia de Argela. Atendendo a que não se torna 

viável a colocação da sinalética junto à obra de arte em causa, dado que não é 

possível a um pesado que se depare com a sinalética, proceder à inversão de 

marcha no local, a sinalética deve ser implementada a 50m, 150m e 250m da Ponte, 

como se indica: 

1) Na EM526 (rua de Santa Marinha) do lado direito do sentido de trânsito, 

sentido ascendente, Argela-Dem, junto ao número de polícia 950: sinal C6 (trânsito 

proibido a veículos de peso total superior a 3,5 toneladas) e painel adicional modelo 

1a com a inscrição “250 m”, como indicado em fotomapa anexo, que uma cópia fica 

a fazer parte integrante da ata; 

2) Na EM526 (rua de Santa Marinha) do lado direito do sentido de trânsito, 

sentido ascendente, Argela-Dem, junto ao a rua da Portelinha: sinal C6 (trânsito 

proibido a veículos de peso total superior a 3,5 toneladas) e painel adicional modelo 

1a com a inscrição “250 m”, como indicado em fotomapa anexo, que uma cópia fica 

a fazer parte integrante da ata; 

3) Na EM526 (rua de Bouças) do lado direito do sentido de trânsito, sentido 

descendente, Dem-Argela, junto ao largo de Belém: sinal C6 (trânsito proibido a 

veículos de peso total superior a 3,5 toneladas) e painel adicional modelo 1A com a 

inscrição “50 m”, como indicado em fotomapa anexo, que uma cópia fica a fazer 

parte integrante da ata. 
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O Senhor Vereador José Presa perguntou se no local da proibição também não 

tem que haver sinalização indicativa, uma vez que não está previsto na proposta. 

Disse também que os ofícios da Junta de Freguesia fazem menção a um ofício de 

2015, sendo que desde essa data nada foi feito, apesar de que a partir do segundo 

ofício o processo decorreu de forma mais célere. No entanto, há um hiato de tempo 

que nada foi feito, tendo em consideração a situação de segurança pública. 

 

O Senhor Presidente me exercício respondeu que o ofício de 2015 era o que a 

Junta de Freguesia mostrava preocupação sobre o estado da ponte, tendo na altura 

sido feita uma avaliação que concluiu que não havia necessidade de intervenção 

urgente. Esta intervenção que se vai realizar é preventiva, porque os técnicos 

continuam a dizer que a ponte não tem problemas de segurança. 

 

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

exercício e dos Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, Rui Fernandes, 

José Presa, Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

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

E ESTACIONAMENTO NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE CAMINHA E 

VILARELHO PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA PASSAGEM DE ANO; 

 

Relativamente ao assunto em apreço, em virtude da realização dos festejos da 

Passagem de Ano, na União de Freguesias de Caminha e Vilarelho, nos dias 31 de 

dezembro de 2018 e 1 de janeiro de 2019, propõe-se que a Câmara Municipal 

delibere aprovar o corte e condicionamento de trânsito e estacionamento automóvel 

como se indica:  

1. Largo Calouste Gulbenkian - Suspensão temporária de trânsito (exceto 

acesso a moradores, Bombeiros, Táxis e RSU) e proibição de estacionamento 

automóvel, entre as 07:00h do dia 31 de dezembro de 2018 e as 07:00h do dia 01 

de janeiro de 2019; 
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2. Rua de São João e Praça Conselheiro Silva Torres - Suspensão temporária 

de trânsito (exceto acesso a moradores, Bombeiros, Táxis e RSU) e proibição de 

estacionamento automóvel, entre as 23:00h do dia 30 de dezembro de 2018 e as 

07:00h do dia 01 de janeiro de 2019; 

3. Deslocação temporária da Praça de Táxis para a rua 16 de Setembro, no 

espaço em frente à “Casa Lubra”, entre as 08:00h do dia 31 de dezembro de 2018 e 

as 08:00h do dia 01 de janeiro de 2019; 

4. Solicitar aos Bombeiros Voluntários de Caminha, ao abrigo do protocolo 

estabelecido, apoio de uma ambulância de socorro para a prevenção na noite de 

passagem de ano, entre as 23:00h do dia 31 e as 02:00h do dia 01 de janeiro. 

 

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

exercício e dos Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, Rui Fernandes, 

José Presa, Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 13 – CALENDARIZAÇÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA 

CÂMARA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2019; 

 

Conforme estipulado no art.º 40º, n.º 2, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 

conjugado com o art.º 1º, n.º 3 do Regimento da Câmara Municipal de Caminha, as 

reuniões ordinárias da Câmara Municipal no ano de 2019 decorrerão na primeira e 

terceira quarta-feira de cada mês.  

Assim, nos termos da informação dos serviços, propõe-se que a Câmara Municipal 

delibere aprovar a calendarização das reuniões ordinárias para 2019, nas datas e 

horas a seguir indicadas: 

 

DATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS PARA 2019 

DIA MÊS HORA 

2  (quarta-feira) JANEIRO 15H00 

16 (quarta-feira) JANEIRO 15H00 
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6 (quarta-feira) FEVEREIRO 15H00 

20 (quarta-feira) FEVEREIRO 15H00 

6 (quarta-feira) MARÇO 15H00 

20 (quarta-feira) MARÇO 15H00 

3 (quarta-feira) ABRIL 15H00 

17 (quarta-feira) ABRIL 15H00 

2 (quinta-feira) MAIO 15H00 

15 (quarta-feira) MAIO 15H00 

5 (quarta-feira) JUNHO 15H00 

19 (quarta-feira) JUNHO 15H00 

3 (quarta-feira) JULHO 15H00 

17 (quarta-feira) JULHO 15H00 

7 (quarta-feira) AGOSTO 15H00 

21 (quarta-feira) AGOSTO 15H00 

4 (quarta-feira) SETEMBRO 15H00 

18 (quarta-feira) SETEMBRO 15H00 

2 (quarta-feira) OUTUBRO 15H00 

16 (quarta-feira) OUTUBRO 15H00 

6 (quarta-feira) NOVEMBRO 15H00 

20 (quarta-feira) NOVEMBRO 15H00 

4 (quarta-feira) DEZEMBRO 15H00 

18 (quarta-feira) DEZEMBRO 15H00 

 

Por forma a permitir uma boa organização do serviço e cumprimento dos prazos 

legalmente estipulados, propõe-se ainda que a documentação atinente às matérias 

a incluir na ordem do dia e elaboração das respetivas minutas seja entregue nos 

serviços até as 13H00M de quinta feira imediatamente anterior às reuniões 

agendadas, salvo eventuais exceções que terão o tratamento que o Senhor 

Presidente achar por conveniente. 
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A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente em 

exercício e dos Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, Rui Fernandes, 

José Presa, Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 14 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS 

MUNICIPAIS DE CAMINHA E VILA PRAIA DE ÂNCORA; 

 

O n.º 1 do art.º 19.º do Regulamento Municipal dos Mercados Municipais do 

Concelho de Caminha refere que “O horário de abertura dos mercados será o que a 

Câmara determinar e qualquer alteração será anunciada com, pelo menos, oito dias 

de antecedência.” 

O n.º 2 do art.º 19.º do referido regulamento refere que “Qualquer alteração ao 

horário de funcionamento será aprovada pela Câmara Municipal e anunciada com, 

pelo menos, oito dias de antecedência” 

Considerando que nos meses de junho, julho, agosto e setembro a população 

residente no concelho de Caminha aumenta de forma significativa, época alta de 

férias, assumindo assim uma maior relevância o comércio local e tradicional; 

Considerando que uma política de dinamização económica e cultural do concelho é 

de todo importante para a promoção e divulgação dos produtos típicos e 

característicos da nossa região, nomeadamente dos comercializados nos mercados 

municipais, cada um na sua época (ex.: lampreia, sável, robalo, sardinha, solha, 

entre outros); 

Considerando que em 2019 os dias feriados que coincidem com dias de 

funcionamento dos mercados municipais (Caminha e Vila Praia de Âncora) são: 

- 1 de janeiro (terça-feira) – Ano Novo; 

- 5 de março (terça-feira) – Carnaval; 

- 19 de abril (sexta-feira) – Sexta-feira Santa; 

- 22 de abril (segunda-feira) – Feriado Municipal; 

- 25 de abril (quinta-feira) – Dia da Liberdade; 

- 1 de maio (quarta-feira) – Dia do Trabalhador; 
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- 10 de junho (segunda-feira) – Dia de Portugal; 

- 20 de junho (quinta-feira) – Corpo de Deus; 

- 15 de agosto (quinta-feira) – Assunção Nossa Senhora; 

- 5 de outubro (sábado) – Implantação da República; 

- 1 de novembro (sexta-feira) – Dia de Todos os Santos; 

- 25 de dezembro (quarta-feira) – Natal; 

E face aos motivos invocados, propõe-se a Câmara Municipal delibere aprovar que: 

Os mercados de Caminha e Vila Praia de Âncora encerrem nos dias 1 de janeiro, 22 

de abril, 29 de abril (compensação pelo funcionamento na sexta-feira santa), 20 de 

junho e 25 de dezembro; 

Os mercados de Caminha e Vila Praia de Âncora funcionem nos dias 5 de março, 19 

de abril, 25 de abril, 1 de maio, 10 de junho, 15 de agosto, 5 de outubro, 1 de 

novembro; 

Os Mercados Municipais de Caminha e Vila Praia de Âncora, à semelhança dos 

anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, funcionem aos domingos, das 08h00 às 13h00, 

nos meses de junho, julho, agosto e setembro.  

Nos dias de abertura dos Mercados Municipais o horário de funcionamento será: 

Mercado Municipal de Caminha 

Período de 01 de abril a 30 de setembro 

Segunda-feira -08h00 -13h00 

Terça-feira, quinta-feira e sexta-feira-08h00-13h00; 15h00-18h30 

Quarta-feira -07h00-18h30 

Sábado -08h00-18h00 

No período de 01 de junho a 30 de setembro, contempla ainda a abertura aos 

domingos, das 08h00 às 13h00. 

Período de 01 de outubro a 31 de março 

Segunda-feira -08h30 -13h00 

Terça-feira, quinta-feira e sexta-feira-08h30-13h00; 15h00-17h30 

Quarta-feira -07h30-17h30 

Sábado -08h30-17h00 
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Mercado Municipal de Vila Praia de Âncora: 

Segunda-feira, terça, quarta, sexta e sábado: 08h00 às 18h00 

Quinta-feira: 07h00 às 18h00 

No período de 01 de junho a 30 de setembro, contempla ainda a abertura aos 

domingos, das 08h00 às 13h00. 

 

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

exercício e dos Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, Rui Fernandes, 

José Presa, Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 15 – 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 em 

exercício e dos Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, Rui Fernandes, 

José Presa, Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

O Senhor Presidente em exercício desejou a todos votos de feliz natal e um bom 

ano novo 2019. 

 

O Senhor Vereador José Presa em nome dos Senhores Vereadores do PSD 

também desejou a todos votos de feliz natal e um bom ano 2019. 

 

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, Tomás Henrique Fernandes Antunes, Assistente Técnico da 

Secção de Administração, Atas e Expediente, que a redigi. 
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Paços do Município de Caminha, 19 de Dezembro de 2018 

 

ASSINATURAS: 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO 

 

___________________________________________ 

Guilherme Cesário Lagido Domingos 

 

O ASSISTENTE TÉCNICO 

 

___________________________________________ 

Tomás Henrique Fernandes Antunes 


