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ATA NÚMERO 25/16 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA 7 DE 

SETEMBRO DE 2016. 

 

Aos sete dias do mês de setembro do ano dois mil e dezasseis, no Salão Nobre dos 

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

DA SILVA MENDONÇA ALVES e com a presença dos Senhores Vereadores 

GUILHERME CESÁRIO LAGIDO DOMINGOS, RUI PEDRO TEIXEI RA FERREIRA 

DA SILVA, RUI ANTÓNIO DE OLIVEIRA FERNANDES, FLAMIA NO GONÇALVES 

MARTINS, LILIANA SOFIA BOUÇA SILVA e VANDA MARIA DA CUNHA PÊGO. 

 

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

Mendonça Alves foram tratados os assuntos a seguir indicados: 

 

Foi distribuída a informação escrita com a listagem dos contratos celebrados no mês 

de agosto de dois mil e dezasseis, a qual se transcreve: 
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente  cumprimentou os presentes e solicitou a introdução na ordem 

de trabalhos da proposta de fixação do IMI que acompanha a proposta do ano 

passado e chega fora da agenda tendo em conta a próxima Assembleia Municipal 

que será no dia 23 de setembro, o que faz com que a próxima Reunião de Camara 

não permita que as propostas entrem na ordem de trabalhos da Assembleia 

Municipal dentro do prazo. De seguida deu a palavra aos Senhores Vereadores. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou porque razão a proposta 

apresentada pelos vereadores do PSD sobre o consumo de água nos incêndios não 

está na ordem de trabalhos. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  cumprimentou os presentes e esclareceu 

que a proposta dos Vereadores do PSD não está na ordem de trabalhos porque tem 

que ser amadurecida por forma a não se decidir cegamente sobre todas as pessoas 

que forneceram água para os incêndios, sem aferir se realmente gastaram essa 

água para os incêndios. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que entende que a proposta seja 

estudada, mas, passadas 3 semanas da sua apresentação lamentou que não esteja 

na ordem de trabalhos porque as pessoas começam agora a receber as facturas e é 

nesta altura que faz sentido esta medida. 

 

O Senhor Presidente  explicou o procedimento que mereceu a proposta e as 

diligências da parte do executivo para que venha rapidamente a reunião de Câmara. 

Relativamente à proposta do IMI os Senhores Vereadores concordaram com a 

introdução da proposta na ordem de trabalhos. 
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A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que na proposta dos Vereadores do PSD 

a jurista que a informou explica os procedimentos a tomar. Referiu que o novo CPA 

é muito claro relativamente à aprovação das atas, uma vez que as atas são 

aprovadas em minuta, mas a sua validade acaba quando a ata é aprovada na 

sessão seguinte e, portanto, todas as deliberações tomadas na ultima reunião de 

Câmara perderam hoje a validade.  

Perguntou a razão de terem sido instalados uns estaleiros de obra no Nó da Erva 

Verde em Vila Praia de Âncora, ocupando lugares de estacionamento. 

Perguntou também o ponto de situação do concurso de chefes de divisão, uma vez 

que há vários anos que não há nenhuma informação. 

Lamentou o encerramento da Ancorensis Cooperativa de Ensino, a qual é uma 

instituição histórica do concelho que fechou portas criando mais desemprego e face 

a esta questão é de mau tom que o Partido Socialista tenha colocado um outdoor 

enorme na rotunda de Caminha com a defesa da escola pública, o que choca quem 

vai ser despedido e toda a população em geral que teve ligação com aquela escola. 

Disse que algumas Juntas de Freguesia só ontem receberam as verbas da gestão 

corrente do 1º quadrimestre e outras ainda não receberam dinheiro nenhum estando 

com algumas dificuldades, como por exemplo, a Junta de Freguesia de Vila Praia de 

Âncora que gostava de saber o porquê de ainda não ter recebido o 1º quadrimestre. 

Solicitou um esclarecimento sobre os fundos disponíveis, uma vez que os 

Vereadores do PSD têm alertado ao longo do tempo que o documento não está 

correto e que por esse motivo tem votado contra, mas a Lei que saiu a 30 de Março 

de 2016 é muito clara, quando refere que os fundos disponíveis devem ser 

calculados a 6 meses e não para 3 meses, no entanto foram aprovados milhares de 

euros e centenas de requisições feitas com base em fundos disponíveis calculados a 

3 meses, conforme as informações que são fornecidas, cálculos esses que estão 

feitos de forma errada. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou se já há uma ideia do impacto 

que tiveram os fogos florestais, bem como as diligências efectuadas depois dos 
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mesmos, o que se propõe fazer em termos de prevenção e os planos que se 

possam realizar. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que não há um balanço 

definitivo, mas das informações recentes a área ardida ronda os 2800 hectares e 

solicitou o levantamento de outros danos causados, para além das áreas florestais 

ardidas, tendo insistido da necessidade desse levantamento junto das Juntas de 

Freguesia. Na próxima semana irá realizar-se uma reunião com a Associação 

Florestal do Vale do Minho, bem como uma reunião extraordinária da comissão 

municipal de defesa da floresta contra incêndios, assim como a criação de duas 

ZIF’s no Concelho de Caminha, nomeadamente uma na Serra d’ Arga e outra para o 

resto do Concelho, por forma a entrarem rapidamente em funcionamento para gerir 

tudo isto de outra forma, mas sem dúvida que deve haver medidas concretas de 

combate, mas também prevenção com o cumprimento de regras de ordenamento 

que permitam evitas situações em que há aglomerados urbanos dentro de 

perímetros florestais.  

Informou que o estaleiro no Nó da Erva Verde em Vila Praia de Âncora é 

pertencente à empresa concessionária que irá fazer a reparação dos viadutos na 

EN13, tendo a Câmara Municipal efetuado diligências para que as obras não se 

iniciassem antes das Festas de Nossa Senhora da Bonança. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou se está previsto alguma medida 

para prevenção de inundações e cheias no âmbito dos fogos florestais. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que contactou as Juntas de 

Freguesia no sentido de se fazer um levantamento de todas as passagens, 

aquedutos e linhas de água, no sentido de se fazer uma intervenção antes da época 

das chuvas. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que a maior preocupação são as 

linhas de água que estão muito obstruídas. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  concordou que as linhas de água possam 

ser um problema, mas também a erosão dos solos da área ardida é uma situação 

complicada. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira  esclareceu que o procedimento efectuado para as 

transferências às Juntas de Freguesia é equitativo para todas as freguesias em que 

as transferências correntes obedecem à entrega do relatório de execução e as 

transferências de capital obedecem à entrega das facturas da execução da obra e 

curiosamente não lhe chegou nenhuma queixa de nenhuma Junta de Freguesia sore 

a falta de pagamento das transferências correntes e consultados os serviços a 

Freguesia de Vila Praia de Âncora só recebeu as transferências de capital, uma vez 

que só após enviar os documentos comprovativos e verificar a validade mediante o 

que está acordado é efectuado o pagamento logo que haja disponibilidade 

financeira. 

Relativamente ao cálculo dos fundos disponíveis explicou que é uma verba 

previsivelmente certa a receber nos 3 meses seguintes e os municípios tem a 

possibilidade de antecipar os fundos disponíveis, conforme foi aprovado em reunião 

de Câmara, tendo sido antecipada a receita, sendo toda a despesa calculada com 

essa antecipação da receita. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que não foi isso que questionou, mas sim 

sobre a alteração à Lei em março de 2016 que refere que os fundos disponíveis 

deixam de ser calculados a 3 meses e passam a ser calculados a 6 meses e essa 

alteração à Lei não foi cumprida na Câmara de Caminha até ao dia de hoje. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira  esclareceu que é indiferente no cálculo dos 

fundos disponíveis, uma vez que a Câmara Municipal antecipou a receita. 
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A Senhora Vereadora Liliana Silva  reforçou que os fundos disponíveis têm que ser 

calculados a 6 meses conforme a lei, independentemente de ter havido antecipação 

da receita. Disse achar curioso que só a Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora 

não recebeu as despesas correntes porque as despesas de capital é obra feita e as 

facturas foram entregues, mas as despesas correntes efectivamente a Junta de 

Freguesia de Vila Praia de Âncora não recebe desde janeiro e a Junta de Freguesia 

de Vile recebeu ontem, tornando-se difícil para as juntas de freguesia sobreviverem 

nestas circunstâncias. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira  esclareceu que o 1º quadrimestre corresponde a 

quatro meses e só após os 4 meses é que podem solicitar o pagamento das 

transferências correntes, o que aconteceu nesse caso concreto é que foi paga a 

transferência de capital em junho de 2016 e irá receber a transferência corrente 

quando houver disponibilidade financeira. 

 

O Senhor Presidente  esclareceu que a Câmara Municipal cumpre a Lei dos fundos 

disponíveis e aliás é uma novidade deste mandato cumprir a lei, sendo uma 

alteração radical da Câmara Municipal relativamente ao passado e nesta matéria 

quando no inicio do ano a Câmara Municipal antecipou a receita de acordo com a 

Lei, já esta toda a receita antecipada até ao final do ano, portanto é indiferente que a 

Lei tenha alterado a meio do percurso para fazer uma previsão a 3 meses ou a 6 

meses. 

Relativamente às transferências para as juntas de freguesia, disse que nunca 

receberam como agora recebem, existindo regras claras e as juntas de freguesias 

sabem todas quanto recebem de recursos em termos de capital e transferências 

correntes nos 4 anos do mandato. 

Referiu que os critérios não são de amiguismos, côr política, nem de jeito, são 

critérios muitos concretos definidos para todo o mandato e as juntas de freguesia 

sabem perfeitamente quanto vão receber apresentando os relatórios de cada 
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quadrimestre. Deu como exemplo que a Junta de Freguesia de Vile apresentou o 

relatório à poucas semanas e portanto é natural que só se tenha pago agora e 

relativamente à Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora é importante saber 

quando apresentou o relatório, porque nunca demonstrou ao Presidente da Câmara, 

nem aos Senhores Vereadores ter algum tipo de dificuldade e por isso disse estar 

surpreendido que a Senhora Vereadora Liliana Silva venha em defesa da Junta de 

Freguesia de Vila Praia de Âncora porque a mesma tem vivido com relativo 

desafogo nesta questão, tendo atribuído diversos subsídios e contratado diversos 

serviços. Disse que a Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora é a que mais 

dinheiro recebe da Câmara Municipal e é a freguesia que mais investimento tem por 

parte da Câmara Municipal, portanto seria natural que não houvesse essa 

reclamação, uma vez que tem se visto uma atuação muito dinâmica da sua parte. 

Solicitou à Coordenadora Técnica, Teresa Amorim, para avaliar a questão colocada 

sobre as atas. 

Informou que o concurso para chefes de divisão irá avançar durante esta semana. 

Sobre o encerramento da Ancorensis Cooperativa de Ensino disse que a 

cooperativa decidiu anunciar no final do mês de agosto o fim da sua atividade. 

Perante essa situação a Câmara Municipal, que tem o dever de tentar encontrar 

soluções para o problema criado às famílias, em conjunto com o Agrupamento de 

Escolas Sidónio Pais está a acautelar a situação e cerca de 175 alunos da 

Ancorensis já estão matriculados no Agrupamento e os restantes estão em Viana do 

Castelo. A partir deste momento o esforço é de tentar encontrar soluções para estas 

famílias e alunos no contexto da escola básica e secundária do Vale do Âncora, que 

em boa hora a Câmara Municipal conseguiu fazer nascer, e acautelar a situação dos 

professores, novos horários e funcionários para o Agrupamento que, entretanto, 

cresceu. 

Referiu que tem havido muitos comunicados e declarações politicas bastante 

abundantes que interessam pouco para a situação. O problema agora reside 

também nos funcionários e professores da Ancorensis que foram para o 

desemprego, porque havia uma grande desconfiança por parte dos funcionários 
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relativamente às instituições, uma vez que este é o 3º despedimento coletivo da 

Ancorensis nos últimos anos, e nos anteriores despedimentos cerca de 100 pessoas 

foram para o desemprego e a Câmara na altura não se colocou ao lado das 

pessoas, defendendo os postos de trabalho, tentando encontrar soluções para 

resolver o problema. Infelizmente a Câmara na altura entendeu deixar as pessoas à 

sua sorte, não agiu e não deu uma palavra de solidariedade. O atual executivo 

entendeu sempre fazer o contrário e tentar colocar-se ao lado das pessoas para 

encontrar soluções, por isso, informou que tem ouvido as pessoas, e alguns 

professores já conseguiram colocação no 1º concurso e outros estão a aguardar o 

próximo concurso, sendo esta a forma de trabalhar para encontrar soluções para 

todos. 

Agradeceu a todos os funcionários o Agrupamento de Escolas Sidónio Pais a forma 

empenhada que tem tido para encontrar soluções de espaço, horários e tudo o que 

é necessário para acolher os alunos. 

Referiu que não vale a pena vir agora dizer que se está a favor da escola pública 

quando durante os últimos 2 meses se andou a achincalhar a escola pública, sendo 

um exercício de retórica muito interessante, mas que ninguém na escola pública 

acredita. Apelou a todas as forças políticas para fazerem parte da solução, uma vez 

que o PSD alheou-se das soluções deste problema, abandonou a escola no 

momento em que mais precisava, nos momentos das visitas para encontrar soluções 

o PSD não quis participar, no momento de transmitir uma palavra de apoio à 

Ancorensis o PSD decretou a morte da Ancorensis iniciando um processo sem fim 

que levou à decisão do encerramento, o PSD podia ter feito parte de um conjunto de 

soluções para as pessoas e para as famílias e continuar a usar os piores instintos do 

debate político para manter uma situação que os está a prejudicar e depois de um 

momento em que houve algum desnorte é o momento do PSD se juntar às forças 

politicas do Concelho para debater e encontrar soluções para a escola pública, uma 

vez que trataram muito mal a escola pública, a escola básica e secundária do Vale 

do Âncora e o Agrupamento de Escolas Sidónio Pais, incluindo professores, 
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funcionários e os seus alunos, sendo a altura de todos escolherem a mesma linha 

de forma a se lutar pela escola do concelho. 

Informou que o Festival de Vilar de Mouros correu muito bem, teve muita gente, 

superou as espectativas e esteve muito longe daquilo a que se chama um “fiasco”. 

Teve muitos elogios dentro e fora do concelho, foi um festival que levantou cabeça 

depois de 10 anos a ser castigado, tendo vindo para ficar. 

Informou também que o comando da Capitania do Porto de Caminha deixou de estar 

a cargo do Comandante Rodrigo Gonzalez dos Paços e passou a estar a cargo do 

Comandante Pedro Miguel Cervaens Costa, tendo tomado posse esta manhã no 

Forte da Lagarteira em Vila Praia de Âncora. Saudou o papel que o Comandante 

Gonzalez dos Paços teve na ligação estreita entre as várias instituições e a própria 

Marinha na fiscalização do Rio Minho e toda a costa marítima, na valorização da 

segurança para os pescadores e banhistas, com uma capacidade de intervenção em 

momentos de emergência e a ligação pessoal a todas as pessoas, desejando as 

melhores felicidades para o novo cargo que irá desempenhar na ilha dos Açores. 

Saudou o novo comandante, Pedro Miguel Cervaens Costa, desejou as maiores 

felicidades nas suas funções e que cumpra com o legado do anterior comandante. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que subscreve as palavras do Senhor 

Presidente relativamente ao anterior Comandante da Capitania do Porto de Caminha 

e também desejou as maiores felicidades ao novo Comandante. 

Referiu que a Lei dos compromissos entrou em vigor em 2013 e, portanto, o ataque 

que o Senhor Presidente fez começa a ser inoportuno porque foi o Senhor 

Presidente que em 2014 colocou o Anselmo Ralph em Vila Praia de Âncora a cantar 

sem ter contrato e sem fundos disponíveis, não cumprindo a Lei dos compromissos 

e não pode dizer que a partir de 2013 cumpriu religiosamente tudo o que era para 

ser cumprido e mais recentemente na Feira Medieval a empresa El Duque atuou 

sem o contrato estar publicado. 

Relembrou o Senhor Presidente que os eleitos do PSD também são Vereadores e 

foram legitimamente eleitos, portanto é legitimo que os munícipes em geral e os 
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Presidentes das Juntas de Freguesia em particular alertem os Vereadores do PSD 

de algumas situações sem problema algum. Disse que não referiu que a Junta de 

Freguesia de Vila Praia de Âncora estivesse a passar por dificuldades, mas sim que 

ainda não tinha recebido o dinheiro desde janeiro por parte da Câmara municipal, o 

que lhe é legitimo e não tem nada a ver com gastos que a Junta de Freguesia faz. 

Mostrou-se satisfeita com o inicio do concurso de chefes de divisão, esperando que 

realmente isso aconteça. 

Afirmou que o Senhor Presidente disse coisas muito graves sobre a Ancorensis, 

uma vez que não é verdade que o anterior executivo não tenha estado ao lado da 

Ancorensis aquando dos outros despedimentos, porque foi o PSD que juntamente 

com a anterior direção da Ancorensis conseguiu ir a uma manifestação ao hotel Flor 

de Sal em Viana do Castelo na presença do Presidente da República, que por acaso 

é do PSD, na altura em que o Governo do Eng.º José Sócrates resolveu reduzir o 

financiamento destas escolas de 120 mil euros para 80 mil euros por turma, e a 

sorte da Ancorensis foi que o Governo PS caiu e entrou o Governo do PSD que 

elevou ao máximo a comparticipação das turmas. Referiu que os professores da 

Ancorensis sempre concorreram ao ensino público e nem sempre foram colocados. 

Afirmou que nunca ninguém do PSD maltratou a escola pública, dos seus 

professores e funcionários, assim como dizer que a Ancorensis tem um ensino de 

excelência não é dizer que a escola ao lado também não o faça. 

Disse que o PSD não foi convidado para nenhuma reunião para debater este 

assunto, e foi por causa disso que o PSD convocou a Assembleia Municipal 

extraordinária, para que o tema fosse debatido em sede própria, assim como 

faltaram a uma visita de forma deliberada tornando público o motivo dessa falta e, 

portanto, não foi escondido, ao contrário de todo este processo em que todas as 

reuniões tiveram lugar dentro de gabinetes às escondidas. 

Disse que também foi ao Festival de Vilar de Mouros no primeiro dia e gostou do 

festival. Referiu que o PSD chegou a emitir um comunicado em que disse que o 

problema não estava no festival, mas sim na empresa que foi criada em março para 

organizar o festival e se estava a aprovar um protocolo com uma empresa que nem 
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estava criada no portal das finanças, assim como a sede não podia ser no município 

quando a Câmara Municipal não tinha aprovado nenhum protocolo de cedência das 

instalações. 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

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

08/07/2016; 

 

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 oito de julho de dois mil e 

dezasseis. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Rui Fernandes, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 2 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAO RDINÁRIA DE 

10/08/2016; 

 

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 dez de agosto de dois 

mil e dezasseis. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Rui Fernandes, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 
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PROPOSTA N.º 3 – APROVAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO D A ESCOLA 

EB 2,3/S SIDÓNIO PAIS – ARQUITETURA E ESPECIALIDADE S – 

RATIFICAÇÃO; 

 

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

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

Presidente da Câmara do dia 31/08/2016 que aprovou o projeto de execução da 

Escola EB 2,3/S Sidónio Pais – arquitetura e especialidades. 

 

O Senhor Presidente  explicou que este é a aprovação do projeto que já foi 

apresentado que teve de ser aprovado antes do dia 31 de agosto por força da 

candidatura existente. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  perguntou se o Senhor Presidente tem 

legitimidade para aprovar um projeto de três milhões de euros sem o submeter a 

reunião de Câmara, o que não parece ser possível. Referiu que também a 

aprovação não está a ser feita de forma legal uma vez que deve haver pareceres 

externos vinculativos que não estão no projeto, assim como os termos de 

responsabilidade que também não constam, conforme refere a informação do 

técnico. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  explicou que este não é um projeto 

qualquer, sendo um projeto da responsabilidade da Câmara não é um licenciamento 

igual, uma vez que a Câmara Municipal é dona da obra estando até dispensada de 

licenciamento. Referiu que os elementos em falta são questões facilmente 

ultrapassadas em fase posterior do processo e foi nesse contexto que foi entendido 

aprovar o projeto de arquitetura e especialidades que vem na sequencia do 

anteprojeto que também já veio a reunião de Câmara. 
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A Senhora Vereadora Vanda Pêgo  disse que se está a aprovar o projeto de 

execução e apesar de formalmente não ser necessário o licenciamento normal há 

situações a acautelar e algumas delas como as consultas externas que são 

vinculativas que deveriam estar no processo porque podem por em causa a 

viabilidade arquitetónica e perguntou se as alterações que vieram a surgir poderão 

ser retificadas posteriormente. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  reforçou que se este processo fosse um 

licenciamento de obras particulares em que havia uma relação entre o município e o 

munícipe seria uma situação grave, neste caso o dono da obra é o município e a 

própria legislação nem obriga a um processo de licenciamento igual aos outros. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que são levantadas várias dúvidas que 

também estão na informação técnica e por isso irá votar contra. Referiu que não 

está contra o projeto aconselhando a que sejam revistas todas estas questões 

técnicas por forma a ser acauteladas. 

Afirmou que os documentos do projeto não foram enviados aos Vereadores do PSD, 

admitindo ser muita documentação. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira e Rui Fernandes, 3 votos 

contra dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, e 0 

abstenções. 

 

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

contra porque esta proposta não pode ser alvo de ratificação e a mesma não cumpre 

todos os requisitos legais. As ratificações têm lei própria e não há aqui nenhuma 

justificação para ter vindo como ratificação e não como proposta. Esta proposta, 

refere a informação técnica, que falta os pareceres das entidades externas 

vinculativas à aprovação das especialidades, mais refere que as especialidades 
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foram entregues sem os termos de responsabilidade dos respetivos técnicos, 

obrigatórios por Lei, portanto, nesse sentido votamos contra. 

 

O Senhor Presidente  fez a seguinte declaração de voto verbal: votamos a favor 

desta proposta por três razões essenciais: em primeiro lugar; porque é importante 

que haja uma requalificação na escola secundária Sidónio Pais, que há muitos anos 

espera por uma obra que possa valorizar e distinguir no contexto do distrito de Viana 

do Castelo. É importante que possamos avançar com uma obra desta envergadura, 

que modernizará as suas salas, a capacidade de aprendizagem, o conforto dos 

alunos, dos professores e funcionários e que será um fator de atratividade do 

Concelho de Caminha no contexto do Distrito. Em segundo lugar; aprovamos esta 

proposta porque ela cumpre os requisitos legais de uma obra que sendo da Câmara 

Municipal, tem por isso um procedimento específico que torna mais flexível a 

aprovação de um projeto de arquitetura como está em causa e sobretudo porque 

nasce da aprovação de um anteprojeto que foi aprovado em reunião de Câmara de 

17/08/2016. Em terceiro lugar; votamos a favor desta proposta, porque se 

votássemos como votaram os Vereadores do PSD não seria possível candidatar a 

escola e, portanto, não teríamos escola nova em Caminha nos próximos anos. 

 

PROPOSTA N.º 4 – APROVAR SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNI CIPAL O 

PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO NÓ DA ERVA VERDE EM VI LA PRAIA DE 

ÂNCORA – 2ª FASE – APROVAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO , CADERNO 

DE ENCARGOS, PLANO DE SEGURANÇA EM PROJETO, PLANO D E GESTÃO 

DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E RESPETIVA ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO; 

 

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

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

encargos, cláusulas técnicas, plano de segurança em projeto, plano de gestão de 
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resíduos em construção e respetiva abertura de procedimento para o concurso do 

projeto de requalificação do Nó da Erva Verde em Vila Praia de Âncora – 2ª fase. 

Mais se propõe , que a mesma seja submetida a aprovação da Assembleia 

Municipal. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  explicou que o projeto é a concretização da 

apresentação que foi feita em reunião de Câmara de 08/07/2016 em Vila Praia de 

Âncora, já com todos os procedimentos necessários para que a obra possa ser 

colocada a concurso. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que votará favoravelmente a proposta. 

Afirmou que a declaração de voto do Senhor Presidente na proposta anterior em que 

refere a votação dos Vereadores do PSD não faz qualquer sentido, porque a própria 

ratificação também não faz sentido e na politica não vale tudo, se os Vereadores do 

PSD votaram contra, fizeram-no com toda a legitimidade. 

 

O Senhor Presidente  esclareceu que a Senhora Vereadora Liliana Silva pode estar 

habituada a um exercício político em que controla o que as pessoas pensam e 

dizem, mas neste caso os votos dos Vereadores do Partido Socialista são da 

exclusiva responsabilidade do Partido Socialista e assim continuará a ser, por isso a 

opinião da Senhora Vereadora sobre cada voto que os Vereadores do PS fazem é 

pouco importante. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Rui Fernandes, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 5 – PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL  DE 

CAMINHA E A VODAFONE PORTUGAL – COMUNICAÇÕES PESSOA IS, S. A. 

PARA O AUMENTO DE COBERTURA DA REDE DE TELECOMUNICA ÇÕES E 
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REDE DE DADOS 3G NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ARGA (BA IXO, CIMA E 

SÃO JOÃO); 

 

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

Portugal – Comunicações Pessoais, S. A. e tendo em conta a informação dos 

serviços, propõe-se  que a Câmara delibere aprovar o protocolo apresentado e que 

uma cópia fica a fazer parte integrante da ata. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou se esta proposta faz parte da 

ação do projeto aprovado no orçamento participativo, porque esta proposta parece 

muito redutora. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  explicou que esta proposta trata de dar 

acesso à rede telefónica móvel na Serra d’ Arga que a Vodafone se disponibilizou a 

fazer sem custos, estando já previstas algumas unidades que poderão vir a ser 

utilizadas para efeitos da instalação da rede wireless, com reforço do sinal móvel, 

uma vez que em poucos sítios é que se consegue sinal de rede. Referiu que a 

população da Serra d’ Arga não tem acesso a rede móvel, sendo uma situação 

complicada em contexto de emergência, como incêndios florestais e outros em que 

se torna necessário pedir socorro e dar alertas. O protocolo visa isentar a Vodafone 

da taxa municipal de direitos de passagem com a contrapartida da instalação de 

rede móvel sem encargos para o município. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que a ANACOM obrigou as operadoras a 

dar cobertura de rede em todo o território a custo das próprias operadoras, e de 

facto Caminha não consta na listagem da ANACOM, o que seria interessante 

constar dessa listagem porque ficaria gratuito para o município. 

Referiu que para situações de emergência existe uma rede própria das forças de 

segurança, mas a Serra d’ Arga precisa definitivamente de rede móvel. Sugeriu que 
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o protocolo fosse tripartido, incluindo assim a Junta de Freguesia porque é uma das 

partes mais interessadas. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  esclareceu que a Junta de Freguesia não 

fica obrigada a nada neste processo e os protocolos servem para obrigar as partes a 

comprometerem-se com alguma coisa. 

Explicou que a rede de emergência das forças de segurança nem todos têm acesso, 

como é o caso do Presidente da Câmara, assim como tem muitas falhas e a única 

rede que acaba por ser relativamente eficaz é a rede móvel. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Rui Fernandes, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 6 – NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO  

FOTOGRÁFICO “UM OLHAR SOBRE CAMINHA”; 

 

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

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

normas participação no concurso fotográfico “Um Olhar sobre Caminha”, que uma 

cópia fica anexa aos originais desta ata. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Rui Fernandes, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 7 – COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DO TUR ISMO – 

ACESSO GRATUITO A EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS; 
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Nos termos da alínea r), nº1, art.º 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

compete à Câmara Municipal colaborar no apoio a programas e projetos de 

interesse municipal, em parceria com entidades da administração central; 

Assim, no âmbito das comemorações do dia mundial do turismo no dia 27 de 

setembro, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar o acesso gratuito à 

Torre do Relógio, bem como a travessia gratuita do Rio Minho em Ferryboat nos dois 

sentidos, durante o seu horário de funcionamento, no dia 27 de setembro do 

corrente ano. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  sugeriu que, apesar do dia Mundial do Turismo 

ser uma terça-feira, a comemoração se possa fazer num dia de fim de semana por 

forma a ter mais alcance turístico. 

 

A presente proposta foi aprovada com 5 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Rui Fernandes e Flamiano 

Martins, 0 votos contra e 2 abstenções das Senhoras Vereadoras Liliana Silva e 

Vanda Pêgo. 

 

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

considerando interessante as atividades presentes nesta deliberação, considero ser 

importante que as mesmas sejam feitas num fim de semana para ter mais alcance. 

 

PROPOSTA N.º 8 – CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PA RA A 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE CAMINH A; 

 

Para garantir o funcionamento da CPCJ nas ações de proteção das crianças e 

jovens em risco, resultam despesas ocasionais e de pequeno montante. 

Assim, devido à alteração da Lei e conforme informação dos serviços, propõe-se  

que a Câmara Municipal delibere aprovar a constituição de um Fundo de Maneio a 

favor da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Caminha. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou se para a constituição do fundo 

de maneio não é necessário o cálculo de fundos disponíveis. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira  respondeu que não se trata de uma operação de 

tesouraria pelo que não é necessário o cálculo de fundos disponíveis. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Rui Fernandes, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 9 – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA NA CAIX A DE CRÉDITO 

AGRÍCOLA; 

 

Em conformidade com o disposto no ponto 2.9.10.1.2, do Dec. Lei nº 54º-A/99, que 

aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, a abertura de 

contas depende de “prévia deliberação do órgão executivo, devendo as mesmas ser 

tituladas pela autarquia e movimentadas simultaneamente pelo tesoureiro e pelo 

presidente do órgão executivo ou por outro membro deste órgão em quem ele 

delegue”. 

Assim, propõe-se  a abertura de uma conta bancária na Caixa de Crédito Agrícola 

Mútuo do Noroeste, CRL, instituição bancária a laborar no Concelho de Caminha. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou se o município já tem conta 

aberta na instituição bancária referida. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira  confirmou que o município tem conta bancária na 

instituição bancária referida, mas o município no ano passado assinou o acordo de 

pagamento com a empresa Águas do Noroeste, entretanto as Águas do Noroeste 

efetuaram um acordo para a cedência do crédito à Caixa Agrícola, sendo esta conta 
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para pagamento único desse montante que a Câmara Municipal teria que pagar às 

Águas do Noroeste e que passa a ser pago à Caixa Agrícola. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira e Rui Fernandes, 3 votos 

contra dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, e 0 

abstenções. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  fez a seguinte declaração de voto: voto 

contra porque tenho muitas dúvidas sobre esta conta, se não é um estabelecimento 

de crédito. 

 

PROPOSTA N.º 10 – ALTERAÇÃO DE VALOR DIÁRIO DAS REF EIÇÕES 

ESCOLARES DO 1º ESCALÃO AO ENSINO PRÉ-ESCOLAR NO AN O LETIVO 

2016/2017; 

 

Considerando que o Conselho Municipal de Educação reuniu, no passado dia 19 de 

julho, avaliou aquela questão e, por consenso, propôs que as crianças do ensino 

pré-escolar, no fornecimento de refeições, 1º escalão seja equiparado ao 1º escalão 

dos alunos do 1º ciclo do ensino básico e assim passarem a ter um valor diário de 

0,00€ (zero euros). 

Assim, nos termos informação dos serviços do setor da educação, propõe-se  que a 

Câmara Municipal delibere aprovar: 

1) Apoiar as famílias Caminhenses que tenham crianças a frequentar o ensino 

pré-escolar, na rede pública, ano letivo 2016/2017, através de isenção de 

pagamento, isto é: 0,00€ (zero euros) valor unitário, no 1º escalão, na 

componente de fornecimento de refeições; 

2) A presente medida produz efeitos no 1º dia do ano letivo 2016/2017; 

3) Dar conhecimento desta medida aos estabelecimentos de ensino (Jardins de 

Infância), Agrupamento de Escolas Sidónio Pais e Juntas de Freguesia. 
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O Senhor Vereador Rui Fernandes  explicou que esta medida foi levada ao 

Conselho Municipal de Educação para evitar que as crianças do pré-escolar paguem 

um valor de 20 cêntimos no primeiro escalão, em igualdade com as crianças do 

primeiro ciclo. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou qual é o impacto que esta medida 

tem e quantas famílias abrange. 

 

O Senhor Vereador Rui Fernandes  respondeu que são todas as crianças do 1º 

escalão do pré-escolar. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira e Rui Fernandes, 0 votos 

contra e 3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e 

Vanda Pêgo. 

 

PROPOSTA N.º 11 – ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO  À FAMÍLIA 

(AAAF) – ISENÇÃO DE PAGAMENTO; 

 

Considerando que as Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF) que, 

sendo geridas pelo Município, contam com um papel ativo do Agrupamento de 

Escolas Sidónio Pais, a sua frequência por parte de todas as crianças, sem exceção, 

é fundamental nas mais diversas vertentes, pelo que, descrimina-las positivamente 

através da sua gratuitidade, no ano letivo 2016/2017, será mais uma, entre muitas 

outras medidas de apoio às famílias como aposta deste Município na Educação. 

Assim, nos termos informação dos serviços do setor da educação, propõe-se  que a 

Câmara Municipal delibere aprovar: 

1) Apoiar as famílias Caminhenses que tenham crianças a frequentar o ensino 

pré-escolar, na rede pública, ano letivo 2016/2017, através da isenção de 
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pagamento da componente – Atividades de Animação e de Apoio à Família 

(AAAF), como medida de discriminação positiva; 

2) A presente medida produz efeitos no 1º dia do ano letivo 2016/2017; 

3) Dar conhecimento desta medida aos estabelecimentos de ensino (jardins de 

infância), Agrupamento de Escolas Sidónio Pais e Juntas de Freguesia. 

 

O Senhor Vereador Rui Fernandes  explicou que esta também é uma proposta que 

vem no seguimento da anterior, tendo sido debatida no Conselho Municipal de 

Educação. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que se irá abster na proposta porque as 

IPSS deveriam estar contempladas com esta medida, porque cria desigualdade que 

vai criar problemas de estabilidade nas IPSS. Informou que os Vereadores do PSD 

irão apresentar uma contraproposta para apresentar na próxima reunião de Câmara 

no sentido de alargar esta medida às IPSS, por forma a abranger todas as famílias. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira e Rui Fernandes, 0 votos 

contra e 3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e 

Vanda Pêgo. 

 

PROPOSTA N.º 12 – COMPARTICIPAÇÃO DOS PASSES ESCOLA RES AOS 

ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO NO ANO LETIVO 2016/2017  – ISENÇÃO 

DE PAGAMENTO; 

 

De modo a incentivar ao não abandono escolar e apoiar as famílias que tenham 

alunos a frequentar o ensino secundário na Escola Básica e Secundária Sidónio 

Pais, Escola Básica e Secundária do Vale do Âncora e Ancorensis Cooperativa de 

Ensino, por força da falta de oferta formativa, propõe-se que a Câmara Municipal 

delibere aprovar:  
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1) Apoiar as famílias que tenham alunos a frequentar o ensino secundário na 

Escola Básica e Secundária Sidónio Pais, Escola Básica e Secundária do 

Vale do Âncora, Ancorensis Cooperativa de Ensino e estabelecimentos de 

ensino fora do concelho, por força da falta de oferta formativa, no montante 

total dos encargos correspondentes às comparticipações nos transportes 

escolares na “componente aluno”, no valor de 40050,00€, ano letivo 

2016/2017; 

2) A presente medida venha a produzir efeitos no 1º dia do ano letivo 2016/2017; 

3) Se oficialize a medida aos estabelecimentos de ensino e empresas 

transportadoras. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Rui Fernandes, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 13 – HOMOLOGAÇÃO DA LISTA DEFINITIVA D OS AUXÍLIOS 

ECONÓMICOS AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR; 

 

Conforme estipulado n.º 5, art.º 10º, do regulamento de incentivos aos auxílios 

económicos aos estudantes do ensino superior, compete à Câmara Municipal 

apreciar a lista definitiva dos candidatos que lhes foram atribuídos incentivos. Assim, 

propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a referida lista. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Rui Fernandes, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 14 – ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCION AMENTO – 

REQUERENTE: “RETIRO DA PONTE”, JOSÉ MIGUEL DUARTE P ARENTE 

CANCELA COVELO – RATIFICAÇÃO; 
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José Miguel Duarte Parente Cancela Covelo proprietário do estabelecimento 

comercial “Retiro da Ponte” solicitou o alargamento de horário de funcionamento do 

estabelecimento, para as 05H00 entre os dias 20 e 28 de agosto do corrente ano, 

por ocasião da realização do “Festival de Vilar de Mouros”. 

Nos termos do n.º 2, do art.º 4º, do Regulamento Municipal dos Horários de 

Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, compete à Câmara Municipal 

deliberar sobre o respetivo alargamento. 

Tendo em conta que não foi possível submeter o pedido previamente a deliberação 

da Câmara Municipal, relativamente às datas solicitadas, propõe-se  que a Câmara 

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

datado de 19/08/2016, que deferiu o respetivo pedido. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  lamentou que o requerimento tenha sido feito 

no dia 12/08/2016 e ter que vir a ratificação. 

 

O Senhor Presidente  concordou que se trata de um problema porque os pedidos 

entraram nos serviços da Câmara Municipal em cima das datas dos eventos. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira e Rui Fernandes, 1 voto 

contra do Senhor Vereador Flamiano Martins e 2 abstenções das Senhoras 

Vereadoras Liliana Silva e Vanda Pêgo. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  fez a seguinte declaração de voto verbal: eu 

voto contra porque concordo com o parecer da GNR. 

 

PROPOSTA N.º 15 – ISENÇÃO DE TAXAS DE OCUPAÇÃO DE E SPAÇO 

PÚBLICO – III FESTIVAL DAS FRANCESINHAS DE CAMINHA – REQUERENTE: 

FRANCISCO ROCHA, UNIPESSOAL, LDA. - RATIFICAÇÃO; 
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Nos termos da informação dos Serviços e por se considerar uma ação de interesse 

público, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho do Ex.mo 

Senhor Presidente da Câmara do dia 25/08/2016 que deferiu isentar das taxas 

referentes à ocupação do espaço público, entre os dias 25 e 28 de agosto do 

corrente ano, no Largo Calouste Gulbenkian em Caminha, ao requerente Francisco 

Rocha, Unipessoal, Lda., para a realização do III Festival das Francesinhas de 

Caminha. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que tem dúvidas porque o requerente 

pede a cedência do espaço público e a proposta é para isentar as taxas referentes à 

cedência do espaço público, assim como qual foi a logística cedida pelo município 

ao evento. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que a logística cedida pelo município ao evento foi 

a ligação de água e luz. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira e Rui Fernandes, 0 votos 

contra e 3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e 

Vanda Pêgo. 

 

PROPOSTA N.º 16 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DA DÍV IDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO  DE 2016 NA 

INSTALAÇÃO 21476 – REQUERENTE: ANA RAQUEL ROSA; 

 

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

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

maio de 2016, na instalação número 21476, à requerente Ana Raquel Rosa. 
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A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Rui Fernandes, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 17 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DA DÍV IDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 E  

ATUALIZAÇÃO DAS TARIFAS NA INSTALAÇÃO 21423 – REQUE RENTE: 

HILÁRIA ALBERTINA DANTAS; 

 

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

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

2016, bem como a isenção da atualização das tarifas, na instalação número 21423, 

à requerente Hilária Albertina Dantas. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Rui Fernandes, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 18 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DO VAL OR DA DÍVIDA 

DE TAXAS DEVIDAS PELA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO DE VENDA N ÚMERO 70 

DA FEIRA SEMANAL DE CAMINHA; 

 

Nos termos da alínea b), n.º 2, do art.º 8º da Tabela de Taxas do Município de 

Caminha e conforme informação dos serviços, propõe-se  que a Câmara Municipal 

delibere aprovar a isenção total das taxas devidas pela ocupação do espaço de 

venda número 70 da Feira Semanal de Caminha, à requerente Maria Gorete Costa 

Ferreira Afonseca. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Rui Fernandes, Flamiano 
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Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 19 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA POSTURA D E TRÂNSITO 

E ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA DE VILA PRAIA E ÂNCOR A PARA A 

REALIZAÇÃO DA FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA BO NANÇA; 

 

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

Honra de Nossa Senhora da Bonança, na Freguesia de Vila Praia de Âncora, entre 

os dias 08 e 11 de setembro de 2016, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere 

aprovar o corte e condicionamento temporário de trânsito e estacionamento da 

seguinte forma: 

De 08 a 11 de setembro: 

• Suspensão e condicionamento de trânsito e estacionamento automóvel, entre 

as 19:00h e as 24:00h - Avenida do Campo do Castelo; Avenida Dr. Ramos Pereira 

até à Rua Celestino Fernandes. 

Dias 08 e 09 de setembro: 

• Suspensão e condicionamento de trânsito e estacionamento automóvel, entre 

as 14:00h do dia 08 e as 04:00h do dia 09 e entre as 14:00h do dia 08 e as 04:00h 

do dia 09 - Avenida do Campo do Castelo; Avenida Dr. Ramos Pereira até à Rua 

Celestino Fernandes; 

• Suspensão e condicionamento de trânsito e estacionamento automóvel entre 

as 20:00h e as 24:00h – Praça da República; Rua 5 de Outubro; Rua 13 de 

Fevereiro; Largo do Portinho; Rua Celestino Fernandes; Avenida do Campo do 

Castelo; Avenida Dr. Ramos Pereira até à Rua Celestino Fernandes. 

Dias 09 e 10 de setembro; 

• Suspensão e condicionamento de trânsito e estacionamento automóvel, entre 

as 18:00h do dia 11 e as 04:00h do dia 12 e entre as 18:00h do dia 12 e as 04:00h 

do dia 13 - Avenida do Campo do Castelo; Avenida Dr. Ramos Pereira até à Rua 

Celestino Fernandes. 

Dia 10 de setembro: 
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• Suspensão e condicionamento de trânsito e estacionamento automóvel, entre 

as 11:00h e as 13:00h - Praça da República; Rua 5 de Outubro; rua 31 de Janeiro 

até à Av. Dr. Ramos Pereira; 

• Suspensão e condicionamento de trânsito e estacionamento automóvel, entre 

as 14:00h e as 18:00h - Praça da República; Rua 5 de Outubro; Largo do Portinho; 

Avenida do Campo do Castelo; Avenida Dr. Ramos Pereira. 

Dias 10 e 11 de setembro; 

• Suspensão e condicionamento de trânsito e estacionamento automóvel, entre 

as 21:00h e as 24:00h - Rua 31 de Janeiro; Praça da República; Rua 5 de Outubro; 

Rua Celestino Fernandes; Rua 13 de Fevereiro; Avenida Dr. Ramos Pereira. 

Dia 11 de Setembro: 

• Suspensão e condicionamento de trânsito e estacionamento automóvel, entre 

as 10:00h e as 19:00h - Rua 31 de Janeiro; Praça da República; Rua 5 de Outubro; 

Rua 13 de Fevereiro; Rua Celestino Fernandes; Largo do Portinho; Avenida Dr. 

Ramos Pereira; Avenida do Campo do Castelo; Rua Cândido dos Reis; Rua 

Laureano de Brito. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Rui Fernandes, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 20 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA POSTURA D E 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 16, 17, 18 e 25 de 

setembro de 2016, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar o corte e 

condicionamento temporário de trânsito e estacionamento da seguinte forma: 

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

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

Data e Hora: 

• Entre as 12:00h do dia 16 de setembro e as 02:00h do dia 17 de setembro; 

• Entre as 17:00h do dia 17 de setembro e as 02:00h do dia 18 de setembro; 

• Entre as 11:00h e as 22:00h do dia18 de setembro; 

• Entre as 13:00h e as 20:00h do dia 25 de setembro. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Rui Fernandes, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 21 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA POSTURA D E TRÂNSITO 

E ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA DE VILAR DE MOUROS PA RA A 

REALIZAÇÃO DO “FESTIVAL DE VILAR DE MOUROS 2016” - RATIFICAÇÃO; 

 

Relativamente ao assunto em apreço, em virtude da realização do Festival de Vilar 

de Mouros 2016, na Freguesia de Vilar de Mouros, e de acordo com o plano de 

segurança do evento, nos dias 25, 26 e 27 de agosto de 2016, propõe-se  que a 

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

Câmara Municipal do dia 23/08/2016 que deferiu o corte e condicionamento 

temporário de trânsito e estacionamento da seguinte forma: 

1. Proceder ao condicionamento do acesso e circulação automóvel em toda a 

freguesia de Vilar de Mouros, exceto a viaturas autorizadas mediante apresentação 

de credencial emitida pela Junta de Freguesia, entre as 14:00h do dia 25 de agosto 

e as 04:00h do dia 27 de agosto, do corrente ano; 

2. Proceder à suspensão do trânsito na Estrada da Ponte, entre a ponte românica e 

o entroncamento com a E.N.301, com a exceção de viaturas afetas à organização, 

Câmara Municipal de Caminha, Agentes da Proteção Civil e viaturas autorizadas 
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mediante apresentação de credencial, entre as 14:00h do dia 25 de agosto e as 

04:00h do dia 27 de agosto, do corrente ano; 

3. Proceder ao condicionamento do trânsito na E.N.301 entre a rotunda do nó de 

Vilar de Mouros e o entroncamento da Estrada da Ponte, com a exceção de viaturas 

afetas à organização, Câmara Municipal de Caminha, Agentes da Proteção Civil e 

viaturas autorizadas mediante apresentação de credencial, entre as 14:00h do dia 

25 de agosto e as 04:00h do dia 27 de agosto, do corrente ano;  

4. Proibir, nesta freguesia, o estacionamento de veículos automóveis fora dos 

parques de estacionamento reservados para o efeito, entre as 14:00h do dia 25 de 

julho e as 04:00h do dia 03 de agosto, do corrente ano; 

5. Mandar publicitar o referido corte de trânsito nos locais habituais. Enviar ofício à 

GNR, Bombeiros, Juntas de Freguesia e outras entidades relevantes, bem como 

mandar afixar o aviso correspondente nos locais habituais; 

6. Remeter o Encarregado Júlio Melro para disponibilizar os meios necessários para 

proceder aos condicionamentos de trânsito no local, nomeadamente grades e 

sinalização correspondente, de acordo com planta anexa, bem como outros meios 

necessários para garantir a segurança. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Rui Fernandes, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 22 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA POSTURA D E TRÂNSITO 

E ESTACIONAMENTO NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ARGA (BA IXO, CIMA E 

SÃO JOÃO) PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO DE  ARGA - 

RATIFICAÇÃO; 

 

Relativamente ao assunto em apreço, em virtude da realização da Festa de São 

João de Arga, na União de Freguesias de Arga (Baixo, Cima e São João), nos dias 

28 e 29 de agosto de 2016, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere ratificar o 
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despacho do Ex.mo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal do dia 26/08/2016 

que deferiu o corte e condicionamento temporário de trânsito e estacionamento da 

seguinte forma: 

1. 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 

2. Proceder à suspensão de trânsito na EM552, entre as 8:00h do dia 28 de agosto e 

as 12:00h do dia 29 de agosto, no sentido Arga de Baixo - Arga de São João, desde 

o cruzamento desta em direção a Vila Nova de Cerveira em Arga de Baixo, até ao 

estradão florestal de Santo Aginha em Arga de São João; 

3. Efetuar o desvio de trânsito na EM552, para V.N.de Cerveira em Arga de Baixo, 

no cruzamento onde se realiza o referido corte de sentido de trânsito;  

4. Efetuar o condicionamento de trânsito na M552, no percurso indicado, 

adicionalmente e apenas em circunstâncias especiais, de acordo com indicações 

das Autoridades no local; 

5. Estacionamento autorizado na EM552, na berma da faixa de rodagem no sentido 

Arga de São João- Arga de Baixo, desde o estradão floresta de Santo Aginha em 

Arga de Baixo até ao cruzamento em direção a V.N. de Cerveira em Arga de Baixo. 

6. Mandar publicitar o referido corte de trânsito. Enviar ofício à GNR, Bombeiros e 

Junta de Freguesia da União de freguesias de Argas, bem como mandar afixar o 

aviso correspondente nos locais habituais. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Rui Fernandes, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 23 – APROVAR SUBMETER À ASSEMBLEIA MUN ICIPAL A 

FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEI S 

 

Nos termos definidos no art.º 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 

(CIMI), os municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal e sob 
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proposta da Câmara Municipal, fixam anualmente o valor das taxas a aplicar dentro 

dos intervalos definidos pelas alíneas b) e c), do n.º 1, do mesmo artigo. 

Para a definição das taxas a aplicar no ano de 2017, considerou-se importante dar 

continuidade à estratégia de apoio às famílias do concelho de Caminha através do 

aumento do seu rendimento anual disponível, ao fomento do comércio e reabilitação 

de imóveis no nosso concelho que ajuda, também, a combater o desemprego, e à 

aposta na eficiência energética de edifícios. 

Tendo em conta estes princípios estabelecidos pelo Executivo bem como a dupla 

descida de impostos que aconteceu nos últimos dois anos e tendo presente a 

redução das transferências do Estado para os municípios, o aumento dos encargos 

fixados pelo Estado e suportados pelas autarquias e, em particular, o desequilíbrio 

estrutural da Câmara Municipal de Caminha que ao longo dos últimos dez anos veio 

a aumentar a despesa sem o devido acompanhamento por parte da receita, propõe-

se que as taxas não sofram aumentos relativamente ao ano transato e, assim, sejam 

fixadas nos termos a seguir expostos: 

• Prédios Rústicos 0,8%; 

• Prédios Urbanos avaliados nos termos do CIMI 0,34%. 

De acordo com a estratégia mencionada, propõe-se ainda: 

Que haja redução até 50% da taxa do IMI a aplicar aos prédios classificados como 

de interesse público, de valor municipal ou património cultural e outros imóveis 

reabilitados que detenham certificado de eficiência energética máxima. 

Que se aplique a taxa de 0,5% aos prédios urbanos avaliados que se encontrem 

devolutos ou que configurem risco para pessoas e bens, de acordo com parecer da 

Proteção Civil Municipal, bem como prédios em incumprimento de obras coercivas. 

Assim, propõe-se  que a Câmara Municipal submeta à apreciação e aprovação da 

Assembleia as referidas taxas e que a respetiva deliberação seja aprovada em 

minuta. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira e Rui Fernandes, 0 votos 
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contra e 3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e 

Vanda Pêgo. 

 

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

Presidente e dos Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Rui 

Fernandes, Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 24 – 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, Rui Teixeira, Rui Fernandes, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

A Senhora Ana Maria Amorim  agradeceu ao Senhor Vereador Guilherme Lagido 

por ter atendido o problema da instalação de um elevador no prédio onde habita. 

Solicitou uma declaração que ateste a ilegalidade dessa instalação para que possa 

dar seguimento à resolução do problema. 

 

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

quando eram 17 horas e 15 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. 
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Paços do Município de Caminha, 7 de Setembro de 2016 

 

ASSINATURAS: 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

Luís Miguel da Silva Mendonça Alves 

 

O ASSISTENTE TÉCNICO 

 

___________________________________________ 

Tomás Henrique Fernandes Antunes 


