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ATA NÚMERO 35/13-17 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA DEZOITO 

DE MARÇO DO ANO DOIS MIL E QUINZE. 

 

Aos dezoito dias do mês de Março do ano dois mil e quinze, 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, ANA SOFIA GARCIA  BARROS 

SÃO JOÃO, RUI PEDRO TEIXEIRA FERREIRA DA SILVA, FLA MIANO 

GONÇALVES MARTINS, LILIANA SOFIA BOUÇA SILVA E MANU EL SOUSA 

MARQUES. 

 

Iniciada a reunião, às 15 H 00 M, pelo Senhor Presidente Luís Miguel da Silva 

Mendonça Alves foram tratados os assuntos a seguir indicados: 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente  cumprimentou todos os Vereadores, funcionários da Câmara, 

comunicação social e o público presente, de seguida deu a palavra aos Senhores 

Vereadores. 

Não havendo nenhuma intervenção, deu início ao período da ordem do dia. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 20 15/03/04 
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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 quatro de Março de doi s 

mil e quinze. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

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

 

PROPOSTA N.º 2 – PROJETO DE SANEAMENTO DE ASPRA, VI SO E CURRAIS 

– 2 ª FASE – FREGUESIA DE ÂNCORA – APROVAÇÃO DO PRO JETO DE 

EXECUÇÃO, CADERNO DE ENCARGOS, CLÁUSULAS TÉCNICAS, PLANO DE 

SEGURANÇA EM PROJETO, PLANO DE GESTÃO DE RESIDUOS D E 

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 

resíduos em construção e respetiva abertura de procedimento para o projeto de 

Saneamento de Aspra, Viso e Currais – 2 ª fase – Freguesia de Âncora 

Mais se propõe , que o mesmo seja submetido a aprovação da Assembleia 

Municipal. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  solicitou uma explicação mais 

pormenorizada sobre o projeto. 

 

O Senhor Presidente  solicitou ao Técnico Superior José Gonçalves, responsável 

pelo acompanhamento do projeto, que desse a explicação solicitada. 
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O Técnico Superior José Gonçalves  explicou que se trata da continuidade do 

projeto das Águas do Noroeste, uma vez que a primeira fase, na rua de Santa Luzia, 

já foi feita; nesta fase, trata-se da zona junto ao rio Âncora, sendo que o projeto 

contempla o saneamento e a renovação da rede de água que está bastante 

danificada, havendo por isso a necessidade de se fazer mais pavimentações. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  perguntou se a primeira fase já foi concluída. 

 

O Técnico Superior José Gonçalves  respondeu que a primeira fase está 

praticamente concluída, faltando só pavimentar a rua de Santa Luzia. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que há mais ruas que estão por concluir. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  explicou que essas ruas estão por concluir 

porque com a obra do saneamento a rede de água ficou bastante danificada, e não 

estando previsto no projeto, teve que se fazer novo procedimento para renovação da 

rede de água. Explicou que o projeto agora apresentado prevê evitar este tipo de 

situações que são sempre desagradáveis. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  referiu que a situação é mais que 

desagradável, tornando aquelas ruas intransitáveis durante vários meses. Disse que 

se deveria ser mais célere neste tipo de procedimentos para evitar situações 

desagradáveis. 

 

O Senhor Presidente  referiu que estes problemas derivam do facto de a obra não 

ter sido bem projetada. Explicou que se trata de projetar para o futuro, prevendo já 

este tipo de imprevistos. Admitiu que se deve resolver estes problemas mais rápido, 

através do lançamento dos procedimentos necessários, mas referiu que nem 

sempre isso é possível por questões inesperadas. Explicou que o que se está agora 

a provar é um projeto que contempla já todas essas situações.  
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O Senhor Vereador Flamiano Martins  referiu que a primeira fase da obra iniciou 

em Maio de dois mil e catorze; perguntou se é correto em termos jurídicos, a divisão 

da obra em duas fases. 

 

O Técnico Superior José Gonçalves  respondeu que o projeto é um único. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que não se trata de fazer a obra 

em duas empreitadas, atendendo aos montantes e a intervenção ser em locais 

totalmente distintos, essa questão não será colocada.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou se a aprovação é só do projeto 

ou o lançamento do concurso, e se isso pressupõe ter uma informação financeira 

sobre essa questão.   

 

O Senhor Presidente  respondeu que se trata da aprovação do projeto de execução 

e de todos os documentos de suporte, sendo que o projeto só é possível concretizar 

com financiamento. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

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

 

PROPOSTA N.º 3 – CONCURSO PARA CONCESSÃO DE ESPAÇO PÚBLICO 

DESTINADO A ATIVIDADES RECREATIVAS EM VILA PRAIA DE  ÂNCORA 

 

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

de encargos. 

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

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

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

lúdico; 

Considerando que a dinamização turística do referido espaço reveste notório 

interesse público; 

Propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar a abertura do concurso e 

respetivas peças do procedimento. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  explicou que se pretende criar disciplina 

nos veículos recreativos que circulam na avenida Ramos Pereira, sendo 

preocupante o facto de esses veículos não terem regulamentação para circular, 

causando em alguns casos pequenos problemas derivados de acidentes. O objetivo 

trata-se de criar dois espaços delimitados, com respetivo concurso, para que esta 

atividade seja transparente e seja percecionada por que frequenta aquele espaço. 

Referiu que aparece só um dos espaços porque o outro, no topo norte da avenida, 

tem que ser posto a concurso por outra entidade que gere aquele espaço. Disse que 

teve o cuidado de consultar o Presidente da Junta de Freguesia de Vila Praia de 

Âncora sobre o assunto, sendo o que se pretende basicamente é criar um espaço 

perfeitamente identificado, com regras claras para seja utilizado como deve ser 

utilizado. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que a proposta só refere um espaço e 

tradicionalmente havia dois operadores no local. Perguntou se esses operadores 

foram consultados de modo a salvaguardar eventuais investimentos, preservando as 

empresas do Concelho. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que não consultou nenhuma 

empresa, estando o espaço a ser colocado a concurso, quem oferecer melhores 

condições ganha o concurso.  
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A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que são conhecidos dois operadores 

turísticos, sendo que um deles já tem atividade no local há muitos anos; concorda 

que é preciso haver regras para evitar acidentes, mas delimitar esta atividade num 

espaço reduzido não lhe parece a melhor opção, porque se trata de uma atividade 

que necessita de espaço. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  explicou que, com esta proposta, pretende-

se privilegiar quem circula a pé naquela frente marítima, uma vez que não se pode 

privilegiar a circulação de veículos que não são homologados. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que esses veículos estão perfeitamente 

segurados.  

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  esclareceu que o facto de estar segurado 

não quer dizer que sejam homologados, portanto não podem circular numa na via 

pública, uma vez que todos os veículos que circulam na via pública tem que ser 

homologados. Referiu que se a Câmara autoriza a circulação de veículos sem 

estarem homologados, fica evolvido num problema.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que então trata-se de um problema 

nacional, uma vez que este tipo de veículos circulam em muitas zonas turísticas no 

País.  

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 0 

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

Silva e Manuel Marques. 
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PROPOSTA N.º 4 – POSICIONAMENTO DE PARAGEM DE AUTOC ARROS E 

ELIMINAÇÃO DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO – UNIÃO DAS  

FREGUESIAS DE CAMINHA E VILARELHO 

 

Atendendo à informação dos serviços, e de acordo com o desenho anexo, para a 

rua Conselheiro Miguel Dantas da União de Freguesias de Caminha e Vilarelho, 

propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar:  

1 – Alteração do posicionamento da paragem de autocarros existente, com a criação 

de plataforma de embarque; 

2 – A eliminação de sete lugares de estacionamento em frente ao “Centro Comercial 

Atlântic” para ocupação com espaços destinados à colocação de esplanadas.  

Relativamente ao ponto 2, propõe-se  ainda que os lugares de estacionamento 

agora eliminados sejam ocupados da seguinte forma: espaço designado “Café do 

Centro Comercial Atlântic”, três lugares; espaço designado “Virgem de Fátima”, três 

lugares; espaço designado “Chinês”, um lugar. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  explicou que, de igual forma do que foi feito 

em Vila Praia de Âncora, pretende-se criar zona para esplanadas e posicionar a 

paragem de autocarros, eliminando sete lugares de estacionamento. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  mostrou-se preocupado com o facto de se 

eliminar estacionamento naquele local, porque trata-se de um local de muito 

movimento todo o ano. Referiu que, uma vez que se aprovou anteriormente uma 

proposta semelhante, é natural que agora haja comerciantes em outros locais que 

também queiram ser abrangidos por esta medida.  

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que se trata de um pedido feito 

já no anterior executivo, sendo que a questão dos lugares de estacionamento. 

Explicou que Caminha tem mais lugares de estacionamento dos que tinha 

anteriormente e que se deve refletir se os centros urbanos devem ser o mais 
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pedonal possível ou não, uma vez que, no discurso todos querem que seja o mais 

pedonal possível mas quando se tomam medidas para isso levanta-se sempre o 

problema dos lugares de estacionamento. Referiu que nos centros urbanos os 

lugares de estacionamento são sempre limitados, havendo até técnicos que 

defendem que não deve haver estacionamento nesses locais. Disse que o que 

pretende é que as pessoas permaneçam, usufruam da paisagem e consumam.   

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou se a Junta de Freguesia foi 

consultada. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que a Junta de Freguesia foi 

consultada. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que não fica esteticamente bem uma 

esplanada naquele local, uma vez que é uma rua com muito trânsito e poderia haver 

perigo para crianças e utilizadores das esplanadas. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques  salientou a sua posição anterior sobre a 

colocação de esplanadas em Vila Praia de Âncora e disse que a sua posição nesta 

proposta é igual e que iria votar contra. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 1 

voto contra do Senhor Vereador Manuel Marques e 2 abstenções dos Senhores 

Vereadores Flamiano Martins e Liliana Silva.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  apresentou a seguinte declaração de voto: A 

nossa abstenção prende-se com o facto da Junta de Freguesia não ter sido 

consultada e não haver um parecer da Assembleia de Freguesia. 
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PROPOSTA N.º 5 – NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAM ENTO DOS 

PROCEDIMENTOS DE ATRIBUIÇÃO DE ESPAÇOS DE VENDA NAS  FEIRAS 

SEMANAIS DO MUNICÍPIO DE CAMINHA 

 

Conforme o disposto no art.º 80º, do Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 janeiro, e ainda 

o disposto nos números 3 e 4 do art.º 8º, do Regulamento Municipal das Feiras do 

Município de Caminha, que prevê que os atos públicos de atribuição de espaços de 

venda decorram perante uma comissão nomeada pela Câmara Municipal, composta 

por um presidente, dois vogais efetivos e um suplente, a quem compete 

supervisionar todo o procedimento de sorteio e ainda deliberar sobre eventuais 

dúvidas e reclamações; 

Por despacho da Senhora Vereadora do pelouro, Ana São João, propõe-se  que a 

Câmara Municipal delibere aprovar a constituição da comissão de 

acompanhamento: 

Presidente – Chefe de Divisão Angelina Cunha; 

1º Vogal – Técnica Superior Mónica Gonçalves; 

2º Vogal – Técnico Superior Domingos Lopes; 

Suplente – Técnica Superior Ivone Marinho. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

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

 

PROPOSTA N.º 6 – ALTERAÇÃO DA ÁREA DOS ESPAÇOS DE V ENDA 

NÚMEROS 7 E 8 DA FEIRA SEMANAL DE CAMINHA 

 

Conforme informação dos serviços e a requerimento do interessado José Carlos 

Gonçalves Ferreira, titular do espaço de venda número 8 da feira semanal de 
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Caminha, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar o aumento da área 

do espaço de venda número 8 em 12m2, passando a uma área de 48m2. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

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

 

PROPOSTA N.º 7 – PROCEDIMENTO PARA SORTEIO DOS ESPA ÇOS DE 

VENDA VAGOS NA FEIRA SEMANAL DE CAMINHA 

 

Considerando a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, e no 

que se refere ao disposto no art.º 8 do Regulamento Municipal das Feiras do 

Concelho de Caminha; 

Considerando que se encontram vagos treze espaços de venda, para os quais tem 

sido apresentadas diversas manifestações de interesse na sua ocupação, e sendo 

conveniente para a Câmara Municipal a sua atribuição, quer por facilitar o 

ordenamento da feira, impedindo ocupações indevidas, quer por permitir a 

instalação de novos feirantes, propõe-se a realização do ato público do sorteio. 

Ao abrigo do art.º 80.º do Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 de janeiro, propõe-se que se 

realize o sorteio no dia 22 de abril de 2015 às 11h00, se não se verificar a 

necessidade de não admissão de candidaturas e/ou avaliação de reclamações, ou 

no dia 7 de maio de 2015 às 11h00, se se verificar a necessidade de proceder à não 

admissão de candidaturas e/ou avaliação de reclamações. 

Serão sorteados os seguintes espaços de venda: 

Sector 1: 

Espaço de Venda n.º 2 – Mobiliário – Área de 36,00 m2; 

Espaço de Venda n.º 3 – Mobiliário – Área de 36,00 m2; 

Espaço de Venda n.º 7 – Têxteis – Área de 36,00 m2; 

Espaço de Venda n.º 21 – Têxteis – Área de 36,00 m2; 

Espaço de Venda n.º 23 – Têxteis – Área de 36,00 m2; 
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Espaço de Venda n.º 24 – Têxteis – Área de 36,00 m2; 

Espaço de Venda n.º 45 – Têxteis – Área de 48,00 m2; 

Espaço de Venda n.º 58 – Produtos diversos (Cerâmicas e utilidades domésticas; 

cestaria; ferramentas, alfaias e equipamentos agrícolas, ferragens e cutelaria – Área 

de 31,80 m2; 

Espaço de Venda n.º 61 – Produtos diversos (Cerâmicas e utilidades domésticas; 

cestaria; ferramentas, alfaias e equipamentos agrícolas, ferragens e cutelaria) – 

Área de 45,60 m2; 

Sector 2: 

Espaço de Venda n.º 48 – Produtos diversos (Tapeçaria, cestaria; atoalhados, 

bijuteria e marroquinaria, ferramentas e utensílios agrícolas, ferragens e cutelaria) – 

Área de 54,00 m2. 

Sector 3: 

Espaço de Venda n.º 54 – Têxteis – Área de 36,00 m2; 

Espaço de Venda n.º 70 – Marroquinaria, bijuteria e retrosaria – Área de 36,00 m2; 

Sector 4: 

Espaço de Venda n.º 89 – Têxteis, marroquinaria, bijuteria e retrosaria – Área de 

30,00 m2. 

Os interessados poderão consultar a planta com a localização dos espaços de 

venda a sorteio na Divisão de Ambiente, Economia e Serviços da Câmara Municipal 

de Caminha, na Praça Calouste Gulbenkian, em Caminha, de segunda a sexta-feira, 

das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h30. 

A ocupação do espaço de venda está sujeita ao pagamento das taxas em vigor. 

As ocupações dos espaços de venda são sempre onerosas, precárias, pessoais, 

condicionadas pelas disposições do presente Regulamento, e são concedidas pelo 

prazo de um ano, eventualmente renovável, nas seguintes condições: mediante 

requerimento a apresentar pelo feirante e desde que se mantenham todas as 

condições que fundamentaram a atribuição do espaço de venda. 
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Só serão admitidos ao sorteio de determinado espaço de venda, os feirantes com 

título de exercício de atividade, a que se refere o n.º 1 art.º 4.º, do Decreto-Lei n.º 

10/2015, de 16 de abril. 

Só serão admitidos ao sorteio feirantes que tenham regularizada a sua situação 

perante o Município de Caminha. 

Por cada feirante só é permitido a ocupação do máximo de um espaço de venda em 

cada feira, salvo casos excecionais devidamente justificados. 

Os feirantes que já sejam titulares do direito de ocupação de determinado espaço de 

venda na Feira Semanal de Caminha que pretendam concorrer a sorteio para a 

atribuição de outro espaço na mesma feira, só o poderão fazer na condição de virem 

a prescindir do anterior. 

As candidaturas ao sorteio deverão ser apresentadas na Câmara Municipal de 

Caminha entre os dias 19 de março a 17 de abril de 2015, inclusive, mediante 

preenchimento do formulário disponibilizado pelos serviços do Município de 

Caminha ou na página eletrónica do Município de Caminha, em www.cm-

caminha.pt, o qual deverá ser acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Cópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão; 

b) Cópia do cartão de Contribuinte; 

c) Título de exercício de atividade emitido pela DGAE; 

d) Cópia da Certidão do Registo atualizada, quando se trate de sociedade comercial. 

A seleção dos candidatos ao sorteio é realizada após a apresentação das 

candidaturas, sendo liminarmente excluído os candidatos que: 

a) Não cumpram os requisitos definidos no n.º 1 do artigo 4.ºdo Decreto-Lei 10/2015, 

de 16 de janeiro e no n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento Municipal de Feiras do 

Município de Caminha; 

b) Apresentem candidatura fora do prazo definido no aviso de publicitação do 

sorteio; 

Após avaliação das candidaturas pelos serviços competentes do Município de 

Caminha, será elaborada uma lista dos candidatos admitidos a sorteio. 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

13

O ato público decorrerá perante uma Comissão nomeada pela Câmara Municipal, 

composta por um presidente e dois vogais. 

À Comissão referida compete supervisionar todo o procedimento do sorteio e, ainda, 

deliberar sobre eventuais dúvidas e reclamações. 

O sorteio poderá realizar-se em várias fases, correspondendo cada uma delas aos 

lugares a sortear em cada sector. 

Em cada fase serão introduzidos, num saco ou tômbola, a identificação dos feirantes 

interessados num espaço de venda em determinado sector e, noutro saco ou 

tômbola, a identificação dos lugares vagos a atribuir nesse mesmo setor. 

Para cada feirante sorteado, cuja respetiva identificação será retirada do saco ou 

tômbola, corresponderá um espaço de venda, a sortear do outro saco ou tômbola. 

Sempre que se verifique um único interessado no espaço ou espaços de venda a 

sorteio num determinado sector, a atribuição é feita diretamente, sendo lavrado, pela 

Comissão, um auto, no qual constarão todos os elementos relevantes, 

nomeadamente, a identificação do candidato, a identificação, por sector, dos 

espaços a sorteio, bem como o espaço de venda atribuído. 

A Comissão lavrará um auto do ato do sorteio, do qual constarão todos os 

elementos relevantes, nomeadamente, a identificação dos candidatos, a 

identificação, por sector, dos espaços a sorteio, bem como os espaços de venda 

atribuídos a cada feirante. 

Os resultados do sorteio serão comunicados aos interessados através de ofício 

registado com aviso de receção. 

Os feirantes aos quais tenham sido atribuídos espaços de venda deverão iniciar a 

sua atividade na Feira Semanal de Caminha até às duas feiras seguintes à data de 

notificação da atribuição dos mesmos, sob pena de ser declarada a caducidade do 

direito de ocupação atribuído, conforme previsto na alínea f) do art.º 14.º do 

regulamento Municipal de Feiras do Município de Caminha. 

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

procedimento de sorteio. 
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A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

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

 

PROPOSTA N.º 8 – CADUCIDADE DE ESPAÇOS DE VENDA NÚM EROS 92 E 

120 – FEIRA SEMANAL DE CAMINHA 

 

Nos termos da e), do art.º 14º, do Regulamento de Feiras do Município de Caminha, 

informação dos serviços e despacho do Senhor Presidente da Câmara, deve 

declarar-se a caducidade do direito de ocupação dos espaços números 92 e 120 da 

feira semanal de Caminha, pertencentes a Carlos da Conceição Silva e José Miguel 

Silva, respetivamente. 

Propõe-se  que a Câmara delibere aprovar a respetiva caducidade. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

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

 

PROPOSTA N.º 9 – DESIGNAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO M UNICÍPIO 

PARA O CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SID ÓNIO 

PAIS 

 

Em conformidade com o ofício da Senhora Presidente do Conselho Geral transitório 

do Agrupamento de Escolas Sidónio Pais que face à abertura do processo eleitoral 

do Conselho Geral do Agrupamento atrás referido solicitam a designação, por parte 

do Município, dos seus representantes; 

Acresce que, como determina o n.º 2, do art.º 12º, do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 

de abril, no Conselho Geral deve estar salvaguardada a representação do Município. 

Assim, conforme despacho da Senhora Vereadora do Pelouro, Ana São João, 

propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar a nomeação dos seguintes 
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elementos para representação do Município no Conselho Geral do Agrupamento de 

Escolas Sidónio Pais: 

Dra. Ana São João – Vereadora responsável pelo pelouro da educação; 

Dra. Sónia Torres – Secretária de Vereação; 

Prof. Miguel Gonçalves – Presidente da União de Freguesias de Caminha e 

Vilarelho. 

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

Municipal. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou se a Câmara Municipal tem 

legitimidade para indicar o Senhor Presidente da Junta da União de Freguesias de 

Caminha e Vilarelho para representar o Município. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João  respondeu que essa questão já tinha sido 

esclarecida junto do gabinete jurídico quando o Senhor Presidente da Junta integrou 

o Conselho Geral Transitório, uma vez que se aceitasse o convite não haveria 

problema.  

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

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

 

PROPOSTA N.º 10 – AUMENTO EXCECIONAL DOS FUNDOS DIS PONÍVEIS A 

QUE ALUDE A ALÍNEA C), N.º 1, ART.º 4.º, DA LEI N.º  8/2012, DE 21 DE 

FEVEREIRO 

 

Considerado que: 

«Fundos disponíveis» são as verbas disponíveis a muito curto prazo, que incluem, 

quando aplicável e desde que não tenham sido comprometidos ou gastos: 
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i) A dotação corrigida líquida de cativos, relativa aos três meses seguintes; 

ii) As transferências ou subsídios com origem no Orçamento do Estado, relativos 

aos três meses seguintes; 

iii) A receita efetiva própria que tenha sido cobrada ou recebida como 

adiantamento;  

iv) A previsão da receita efetiva própria a cobrar nos três meses seguintes; 

v) O produto de empréstimos contraídos nos termos da lei; 

vi) As transferências ainda não efetuadas decorrentes de programas e projetos do 

Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) cujas faturas se encontrem 

liquidadas, e devidamente certificadas ou validadas; 

vii) Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4.º. 

Considerado que: 

A título excecional, podem ser acrescidos aos fundos disponíveis outros montantes, 

desde que expressamente autorizados: 

c) Pela câmara municipal, sem possibilidade de delegação, quando envolvam 

entidades da administração local. 

Considerado que: 

O aumento temporário dos fundos disponíveis a que se refere o artigo 4.º da LCPA 

só pode ser efetuado mediante recurso a montantes a cobrar ou a receber dentro do 

período compreendido entre a data do compromisso e a data em que se verifique a 

obrigação de efetuar o último pagamento relativo a esse compromisso. 

Considerado que: 

Se encontram registados compromissos cujo momento de liquidação está projetada 

até dezembro, e por isso ultrapassa o trimestre de referência para o cálculo dos 

fundos disponíveis. 

A utilização do saldo de gerência para o cômputo do apuramento das verbas 

disponíveis encontram-se dependente da aprovação do mapa de Fluxos de Caixa do 

exercício de 2014 (mapa em anexo). 

Face ao exposto propõe-se : 

 - A aprovação do Mapa de Fluxos de Caixa anexo; 
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- E nos termos do artigo 4º da LCPA, considerando o estrito cumprimento dos limites 

estabelecidos no nº 2 do artigo 6º do Decreto de Lei 127/2012, de 21 de junho, o 

aumento excecional dos fundos disponíveis no valor de € 12 540 608,99, referente a: 

- Transferências ou subsídios com origem no OE – Abril a Dezembro - € 

4 600 873,50; 

- Receita efetiva própria (75%) – Abril a Dezembro - € 7 822 780,31; 

- Saldo gerência - € 116 955,18. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  solicitou uma explicação mais 

pormenorizada sobre a proposta. 

 

O Senhor Presidente  solicitou à Chefe de Divisão de Finanças e Administração 

para prestar os esclarecimentos solicitados. Referiu que se trata apenas uma 

medida de gestão corrente, que permite acompanhar a antecipação normal de 

gestão de despesas até ao final do ano. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou o porquê de nesta previsão dos 

fundos disponíveis estar incluído o saldo do ano anterior, saldo esse que ainda não 

foi aprovado em reunião de Câmara e Assembleia Municipal. 

 

A Senhora Chefe de Divisão de Finanças e Administraçã o Sandra Ferreira  

respondeu que a deliberação é para aumentar os fundos disponíveis e aprovar o 

mapa de fluxo de caixa. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que se referiu ao saldo de gerência, e 

que o mesmo vai ser aprovado em Abril em reunião de Câmara e Assembleia 

Municipal e neste momento já faz parte desta deliberação; perguntou se esta 

situação é legítima. 
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A Senhora Chefe de Divisão de Finanças e Administraçã o Sandra Ferreira  

respondeu que está previsto o aumento dos fundos disponíveis, podendo autorizar o 

saldo da gerência anterior, aprovando o mapa de fluxos de caixa relativa à prestação 

de contas de dois mil e catorze.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  perguntou o motivo de nos mapas anexos 

aparecer todos os meses o mesmo valor de receita. 

 

A Senhora Chefe de Divisão de Finanças e Administraçã o Sandra Ferreira  

respondeu que é uma previsão de receita por duodécimos, havendo meses que a 

receita é mais baixa, outros meses é mais alta, portanto trata-se de uma previsão. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que efetivamente desde que a legislação 

entrou em vigor que se faz a antecipação dos fundos disponíveis, mas só quando há 

o cumprimento dos prazos médios de pagamento, caso contrario, é exceção á Lei 

para não se poder fazer este tipo de antecipação. 

 

A Senhora Chefe de Divisão de Finanças e Administraçã o Sandra Ferreira  

respondeu que só se pode utilizar 75% do valor.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que quando estão a utilizar 75% do valor 

é porque não estão a ser compridos os prazos médios de pagamento, e essa é a 

exceção prevista na Lei para não se fazer a antecipação de fundos disponíveis.  

 

A Senhora Chefe de Divisão de Finanças e Administraçã o Sandra Ferreira  disse 

iria responder posteriormente, uma vez que não tinha presente a Lei. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que tinha muitas dúvidas sobre a 

legalidade da proposta e por esse motivo iria votar contra. 
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A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 3 

votos contra dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel 

Marques e 0 abstenções.  

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: Votamos contra porque de acordo com o nº 1, da Lei 8/2012, de 

21 de fevereiro a Câmara Municipal pode autorizar o acréscimo a titulo excecional, 

só que há uma exceção, as entidades que violem do disposto no art.º 7º da referida 

Lei, a execução orçamental não pode conduzir a um aumento dos pagamentos em 

atraso, assim apenas podem beneficiar mediante prévia autorização de um membro 

do Governo responsável pela área das finanças. Para que fosse possível a 

aprovação desta proposta teria que haver uma informação inequívoca e constar do 

processo dos serviços financeiros de que a Câmara não tem pagamentos em atraso 

ou autorização do membro do Governo. 

 

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

DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE – INVEST BRAGA – PA RQUE DE 

EXPOSIÇÕES DE BRAGA - RATIFICAÇÃO 

 

Nos termos do art.º 8º, n.º 2, c) pode a Câmara Municipal, a pedido dos 

interessados, isentar do pagamento das taxas devidas.  

Assim, face à informação dos serviços propõe-se  a ratificação de isenção das taxas 

referentes à ocupação do espaço público e publicidade, à Invest Braga – Parque de 

Exposições de Braga para a colocação de bandeirolas e pendões publicitários 

alusivas à Feira Internacional de Agricultura, pecuária e Alimentação – Agro 2015. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 
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Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 12 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA COMPARTIC IPAÇÃO NAS 

DESPESAS DE MANUTENÇÃO DOS APOIOS DE PESCA NO CAIS DE SÃO 

BENTO EM SEIXAS 

 

Em conformidade com a informação dos serviços e: 

Considerando a situação dos pescadores que atravessa sérias dificuldades; 

Considerando que o montante estabelecido para comparticipação nas despesas de 

manutenção das barracas de recolha e guarda de utensílios de pesca situada no 

cais de São Bento na freguesia de Seixas não ser significativa; 

Propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar a isenção do pagamento da 

referida comparticipação relativamente aos anos de 2014 e 2015. 

Mais se propõe , que seja deliberado restituir aos pescadores o montante pago ao 

ano 2014. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

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

 

PROPOSTA N.º 13 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA POSTURA D E TRÂNSITO 

E ESTACIONAMENTO – FREGUESIA DE VILA PRAIA DE ÂNCOR A 

 

Para a realização da encenação “Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém” torna-se 

necessário proceder ao condicionamento de trânsito e estacionamento automóvel na 

freguesia de V. P. de Âncora, no dia 29 de março do corrente ano. 

Ponderado o interesse da atividade, nomeadamente nas tradições religiosas e 

culturais da freguesia, bem como o interesse turístico e económico, propõe-se  que a 

Câmara Municipal delibere aprovar a suspensão temporária de trânsito e 
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estacionamento proibido, na freguesia de V. P. de Âncora, no dia 29 de março do 

corrente ano, entre as 14:00h e as 19:00h, nos seguintes locais: 

Parque Dr. Ramos Pereira; 

Avenida Dr. Ramos Pereira; 

Rua 13 de Fevereiro; 

Rua 5 de Outubro; 

Praça da República. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

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

 

PROPOSTA N.º 14 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA POSTURA D E TRÂNSITO 

E ESTACIONAMENTO – FREGUESIA DE VILA PRAIA DE ÂNCOR A 

 

Para a realização do evento “ A Maior Mesa de Páscoa do País” torna-se necessário 

proceder ao condicionamento de trânsito e estacionamento automóvel na freguesia 

de V. P. de Âncora, nos dias 3 e 4 de abril do corrente ano. 

Ponderado o interesse da atividade, nomeadamente nas tradições religiosas e 

culturais da freguesia, bem como o interesse turístico e económico, propõe-se  que a 

Câmara Municipal delibere aprovar a suspensão temporária de trânsito e 

estacionamento proibido, na freguesia de V. P. de Âncora, entre as 21:00h do dia 3 

de abril e as 22:00h do dia 4 de abril, do corrente ano, nos seguintes locais: 

Rua 5 de Outubro – entre o Quartel dos Bombeiros e a Praça da República; 

Praça da República; 

Rua 31 de Janeiro – entre a Praça da República e a Travessa 31 de Janeiro. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 
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Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques 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, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

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

 

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

quando eram 16 horas e 00 minutos, da qual, para constar e por estar conforme, se 

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

Tomás Henrique Fernandes Antunes, Assistente Técnico da Secção de 

Administração, Atas e Expediente, que a redigi. 

 

Paços do Município de Caminha, 18 de Março de 2015 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

(Luís Miguel da Silva Mendonça Alves) 
 
 

O ASSISTENTE TÉCNICO 

 
 

___________________________________________ 
(Tomás Henrique Fernandes Antunes) 


