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ATA NÚMERO 40/15 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA 3 DE 

JUNHO DE 2015. 

 

Aos três dias do mês de junho de dois mil e quinze, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, reuniu a Câmara Municipal sob a presidência de LUÍS MIGUEL DA SILVA 

MENDONÇA ALVES,  com a presença do Senhor Vice-Presidente GUILHERME 

CESARIO LAGIDO DOMINGOS  e dos Senhores Vereadores ANA SOFIA GARCIA 

BARROS SÃO JOÃO, RUI PEDRO TEIXEIRA FERREIRA DA SIL VA, FLAMIANO 

GONCALVES MARTINS, LILIANA SOFIA BOUÇA DA SILVA, VA NDA MARIA 

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: 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

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

comunicação social e o público presente. Saudou a presença do Eng.º Júlio Pereira, 

secretário executivo da CIM Alto Minho, o qual convidou para estar presente a 
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propósito da proposta número dois por forma a abordar o tema dos fundos 

comunitários. De seguida deu a palavra aos Senhores Vereadores. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  cumprimentou os presentes, de seguida leu e 

entregou o seguinte requerimento: 

 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Caminha 

Flamiano Gonçalves Martins, na qualidade de vereador eleito, venho requerer a Vª Exa 

que os serviços jurídicos da Câmara Municipal respondam às seguintes dúvidas 

suscitadas pela atuação do executivo: 

1. Tendo sido aprovada a constituição do Conselho Municipal de Educação há 

mais de um ano, não deveria o mesmo ter sido já convocado? Há alguma razão jurídica 

para não ter reunido? 

2. Relativamente ao Regulamento do orçamento participativo, este não deverá ser 

sujeito a discussão pública? Quais os fundamentos legais para não ter sido realizada a 

discussão pública? 

3.  Quanto à emissão de parecer prévio genérico para renovação e celebração de 

contratos, gostaria que me fosse respondido o seguinte: 

a. Os serviços limitam-se a dar conhecimento dos contratos celebrados ou, 

formalmente, essa lista terá de fazer parte da ordem de trabalhos para que, dessa 

forma, todo o executivo tome conhecimento das decisões do Sr. Presidente? 

b. É necessário deliberar-se todos os anos sobre esta matéria ou a deliberação 

deste órgão (Câmara Municipal), de 19 de março de 2014, mantém-se nos anos 

seguintes? 

Pede deferimento 
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Caminha, 3 de junho de 2015 

Flamiano Martins 

 

Disse que na listagem dos contratos, consta um contrato celebrado em dois mil e 

quinze que se refere à pavimentação e rede de abastecimento de água na rua de 

Santa Luzia, sendo que, essa pavimentação e essa rede de abastecimento de água foi 

adjudicada a uma empresa, “Alumicaminha”, que trabalha na área de caixilharias, 

solicitando informações acerca deste contrato, especificamente relacionado esta obra 

no valor de 111 198,70 €, e se a empresa tem alvará para o efeito. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  solicitou que até ao final da reunião lhe fossem 

exibidas as requisições relativas aos alugueres de autocarros do dia mundial da 

criança. Perguntou qual a razão de se terem usado autocarros espanhóis no dia da 

criança, bem como referiu a sua preocupação pela insatisfação que houve por parte de 

alguns encarregados de educação por se ter dividido as turmas nos transportes. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que relativamente ao regulamento do orçamento 

participativo a sua ideia era de que não seria necessária consulta pública, no entanto 

solicitou informação ao gabinete jurídico, tendo o gabinete jurídico entendido que deve 

ser submetido a consulta pública após a aprovação na Assembleia Municipal. Disse 

que as restantes informações irá solicitar que sejam dadas de acordo com o 

requerimento. Quanto às questões colocadas pela Senhora Vereadora Liliana Silva 

disse que os Senhores Vereadores darão resposta em momento que acharem 

oportuno. 

 



4 

 
Câmara Municipal de Caminha 

Ata 40/15 de 2015/06/03 

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA Nº 1 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 2015 -05-20 

  

Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

propõe-se : 

Que seja aprovada a ata da reunião ordinária do dia vinte de Maio de dois mil e quinze. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que irá votar contra a ata porque mais uma 

vez não está constante aquilo que disse, faltando inclusive na página número oito a 

parte que referiu o governo do Eng.º José Sócrates. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que irá votar contra porque não consta 

em ata as listagens dos contratos, conforme tinha solicitado. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 3 votos contra 

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

abstenções. 

  

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

Voto contra porque na ata não estão referidos os contratos celebrados, apesar de o Sr. 

Presidente ter concordado incluí-los na ata. 

Nem os contratos celebrados em 2014, que totalizam 481.638,01 euros nem os 

seguintes contratos referentes ao 1º trimestre deste ano: 
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1-Aluguer de equipamentos de cópia e digitalização com a Konica Minolta no valor de 

64.800,00€;  

2- Pavimentação e rede de abastecimento de água na Rua de Santa Luzia, Âncora, 

com Alumicaminha, no valor de 111.198,70€;  

3- Pavimentações várias no concelho com Manuel da Silva Pereira , no valor de 

106.844,04€; 

4- Aquisição de cartografia com Conteúdos, SA, no valor de 54393,43€; 

5- Limpeza do cais de atracação do Ferycom Dragados do Noroeste, no valor de 

72.064,00€; 

6- Limpeza e manutenção de edifícios dos mercados com Exibiâncora, no valor de 

60.840,00€; 

7- Construção do campo de futebol de Lanhelas com a Construções Refoiense, no 

valor de 652.000,00€; 

8- Impressões da Agenda Cultural com a Gráfica do Minho, no valor de 12.250,00€; 

9- Beneficiação da rede viária para o Rally com Manuel da Silva Pereira no valor de 

108.992,50€; 

10- Aluguer de tenda para o Caminha Doce com a Modelstand, no valor de 13.195,00€; 

11- Infraestruturas elétricas para eventos com Luís Maurício Gonçalves, no valor de 

115.770,00€; 

13- Limpezas de espaços com Felicidade Porto, no valor de 6.060,00€; 

14- Prestação de serviços de apoio logístico às atividades culturais com Bruno Dias, no 

valor de 6.060,00€; 

15- Prestação de serviços de animação sócio cultural com Carla Sofia Lima, no valor 

de 6.780,00€; 

16- Comunicações com a vodafone no valor de 11.550,00€, totalizando neste primeiro 
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trimestre o valor de 1 402 797,67€. 

Voto contra porque tenho a certeza que nem referência houve na reunião para colocar 

em anexo a lista solicitada pelos vereadores do PSD. Não é isso que entendo. A Lei 

obriga a que seja disponibilizada a todo o executivo. Ora, só o está quando fizer parte 

da ata, não em anexo.  

Caminha, 3 de junho de 2015 

O vereador 

Flamiano Martins  

 

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

contra porque mais uma vez a ata não está constante com aquilo que foi dito em sede 

de reunião de Câmara. 

 

PROPOSTA Nº 2 - PRIORIDADES, OPORTUNIDADES E CONSTR ANGIMENTOS: 

FUNDOS COMUNITÁRIOS DO PERÍODO 2014 - 2020 

  

Informações a prestar pelo Senhor Presidente sobre as prioridades, oportunidades e 

linhas orientadoras do quadro comunitário 2020, a avaliação que o Município fez das 

novas diretrizes e os trabalhos já desenvolvidos. 

 

O Senhor Presidente  disse que este é um ponto que aborda as prioridades, as 

oportunidades e os constrangimentos ligados aos fundos comunitários do período 2014 

a 2020. Explicou que este foi um debate suscitado pelos Senhores Vereadores do PSD 

e que entende que qualquer um dos Senhores Vereadores tem naturalmente a 

oportunidade para questionar e interpelar o Presidente da Câmara para colocar temas 
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ou propostas na ordem de trabalhos, salvaguardando sempre a análise jurídica da 

possibilidade de apreciação de algumas matérias. Referiu que pode ser importante 

todos saberem aquilo que no presente são as linhas orientadoras da preparação das 

candidaturas para o Portugal 2020. Dessa forma, solicitou ao Eng.º Júlio Pereira, 

secretário executivo da CIM Alto Minho, que pudesse estar presente, uma vez que tem 

trabalhado nesta área com todos os Municípios do Alto Minho para tentar perceber e 

especificar ainda melhor aquilo que são as grandes linhas de atuação que estão 

permanentes nos princípios deste quadro 2020. Existem diversos setores que tem a 

ver com o modo de encontrar as propostas que serão alvo de decisão por parte da 

Comissão Europeia, mas como é sabido este é um quadro comunitário importante 

porque é uma oportunidade para Portugal poder absorver fundos de coesão e portanto 

poder aplicar bem o seu dinheiro, sendo que o Governo entendeu escolher um 

determinado caminho para a gestão destes fundos para qualificar o dinheiro que vem 

da Comunidade Europeia, canalizando-o para as áreas que entende serem as mais 

importantes. Trata-se de um montante global de 25 mil milhões de euros que serão 

distribuídos por diversos tipos de programas, sendo necessário perceber aquilo que 

cabe ao nosso território. De seguida solicitou ao Eng.º Júlio Pereira, secretário 

executivo da CIM Alto Minho que enquadrasse e explicasse aquilo que tem sido feito 

ao longo dos últimos meses, bem como os desafios para os municípios, os 

constrangimentos e mudanças que existem relativamente ao quadro comunitário 

anterior. Informou que posteriormente dará o enquadramento relativamente ao 

Concelho de Caminha e naturalmente o Eng.º Júlio Pereira estará disponível para 

eventuais questões. 

 

O Senhor Secretário Executivo da CIM Alto Minho, Eng. º Júlio Pereira , 
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cumprimentou os presentes, agradeceu o convite e apresentou as linhas orientadoras 

dos fundos comunitários Portugal 2020, que uma cópia fica a fazer parte integrante da 

ata. 

 

O Senhor Presidente  agradeceu a apresentação efetuada e referiu que é importante 

para todos os Vereadores e para o público em geral. Explicou que as diferentes formas 

de encontrar soluções e respostas tem sido discutidas no âmbito da CIM Alto Minho, 

que também pela força da distribuição de pelouros na Câmara Municipal há uma 

concentração grande de projetos. Existe também destes programas uma exigência da 

capacidade de resposta relativamente às questões colocadas pelos Municípios e 

Comunidades Intermunicipais, tendo havido algumas melhorias em algumas matérias. 

Passou-se neste momento a um processo complicado, no que se refere aos projetos 

integrados, em que foi pedido aos municípios que apresentassem os projetos que 

considerassem prioritários para o próximo quadro comunitário num curto espaço de 

tempo, sendo difícil de gerir esta situação. Mesmo assim, conseguiu-se estabelecer 

algumas prioridades, para começar a definir alguns tipos de projetos que se podem vir 

a candidatar. Posteriormente em sede da Comunidade Intermunicipal, irá haver uma 

discussão sobre estas matérias, porque o que chega à CIM Alto Minho é o 

mapeamento de todos os municípios, tendo que haver uma consensualização 

relativamente a determinadas soluções. Disse que a questão fundamental prende-se 

com a necessidade de se perceber que além destas questões geridas pelos municípios 

e pelas Comunidades Intermunicipais existe também uma panóplia de financiamento 

deste quadro comunitário que é possível aceder através das associações e empresas, 

havendo também outros quadros ligados à cooperação transfronteiriça. Disse que este 

trabalho está a ser efetuado da melhor forma possível, cada um com a sua 
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metodologia. Referiu existirem áreas em que o município estabelece as prioridades de 

forma mais autónoma e outras áreas em que a opção foi discutir de forma ampla com 

agentes locais. Referiu também que as evidencias identificadas a partir do município 

tendo em conta os montantes disponíveis, destacam-se os projetos ligados à 

modernização administrativa com um investimento de cerca de trezentos mil euros; 

projetos ligados à eficiência energética cerca de um milhão e oitocentos mil euros; na 

área da ação social projetos no montante global de novecentos mil euros e nos 

equipamentos sociais no montante global de catorze milhões e euros; na área da 

educação foram identificados projetos no montante de um milhão de euros e nos 

estabelecimentos escolares no montante de três milhões cento e cinquenta e três mil 

euros; também nas áreas ligadas ao ciclo urbano da água que tem a ver com 

saneamento, condutas de águas pluviais, redes de abastecimento de água e níveis de 

qualidade da água identificaram-se projetos no valor de onze milhões de euros; nas 

áreas ligadas aos resíduos sólidos urbanos identificou-se projetos no valor de 

seiscentos mil euros; por último, nas áreas da cultura e turismo foram identificados 

projetos de investimento nos caminhos de santiago, no coto da pena, na cividade de 

Âncora, no Forte da Lagarteira, na recuperação das muralhas de Caminha, no Museu 

Sidónio Pais, a criação do núcleo museológico do ferreiro em Vilar de Mouros, a 

reabilitação do Museu de Caminha, a criação de um núcleo museológico da arte 

pirotécnica em Lanhelas, a inventariação e estudo de arte rupestre em Lanhelas, a 

reabilitação e musealização do megalitismo do Vale do Âncora, juntando a anta da 

Barrosa, dólmen de Vile e a mamoa da Aspra, a criação do Arquivo Municipal e vários 

tipos de eventos que podem ser financiados.  

De seguida efetuou uma análise ao quadro da apresentação onde refere os valores 

disponíveis para cada programa de financiamento, comparando-os com os valores dos 
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projetos para o Concelho de Caminha, concluindo que os valores disponíveis são muito 

escassos, sendo impossível que nos próximos sete anos se possa construir 

equipamentos novos, uma vez que os valores disponíveis só permitirão reconstruir e 

adaptar os existentes. Congratulou-se com o apoio técnico que a CIM Alto Minho tem 

disponibilizado, bem como o apoio técnico da Adriminho e das parecerias com diversas 

instituições. Concluiu que existem no presente exigências fortes para com os 

municípios, as candidaturas ainda só estão a acontecer no que diz respeito ao 

empreendedorismo diretamente ligado às empresas, nenhum dos municípios tem 

concorrido ao novo quadro comunitário, salientando a complexidade do processo que 

esta a ser preparado de forma empenhada. De seguida deu a palavra aos Senhores 

Vereadores para colocarem questões que acharem necessárias. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  agradeceu a vinda do Eng.º Júlio Pereira à 

reunião, e também a oportunidade que teve de conhecer o que se perspetiva em 

termos de financiamento para este quadro comunitário. 

 

O Senhor Presidente  disse que ao longo dos próximos anos estas questões vão ser 

debatidas individualmente, sendo um contexto de grande dificuldade, onde se tem que 

acertar na opção e no investimento impreterivelmente. Referindo que é sua satisfação 

que o município esta a fazer o seu trabalho. Agradeceu a presença do Eng.º Júlio 

Pereira, bem como os esclarecimentos prestados. 

  

PROPOSTA Nº 3 - CONCURSO PARA CONCESSÃO DE ESPAÇO P ÚBLICO 

DESTINADO A ATIVIDADES RECREATIVAS EM VILA PRAIA DE  ÂNCORA 
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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; 

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. 

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

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  solicitou mais informações sobre a proposta, 

uma vez que já foi anteriormente aprovada em reunião de Câmara e perguntou o 

motivo pelo qual o procedimento não avançou. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que na sequência da deliberação 

de Câmara anterior, deveria ter sido submetido a apreciação da Assembleia Municipal, 

mas por lapso de agendamento não foi possível. Explicou que vem novamente a 

reunião de Câmara para ajustamento de prazos do caderno de encargos do concurso. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que os Vereadores do PSD vão abster-

se da proposta, porque o facto de o concurso não ter avançado está a prejudicar os 

operadores. 
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O Senhor Presidente  informou que solicitou ao Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal que esta proposta fosse incluída na ordem de trabalhos da Assembleia 

Municipal de amanha, apesar de ser deliberado nesta reunião de Câmara.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  lamentou o facto de ter havido este atraso, sendo 

claro que houve alguma inércia na condução deste processo, pondo em causa os 

operadores turísticos e a potencialização que já poderia ter sido feita do local. Referiu 

que no parecer diz que “o facto de a aprovação ou a falta dela ocorreu no dia 

imediatamente anterior em nada altera o conteúdo dos documentos e a formação da 

vontade dos respetivos membros dos órgãos”, pressupondo, desse ponto de vista, que 

o documento não irá ser alterado, uma vez que se poderia deliberar eventualmente 

alguma alteração, não lhe parecendo correto este pressuposto. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que não vai discutir o que os 

técnicos dizem nos pareceres, sendo que, realmente este assunto volta a reunião de 

Câmara por causa da questão da data. Relativamente à questão que levanta sobre o 

atraso, foi contactada a doca pesca que se mostrou disponível para ceder o espaço 

que é da sua jurisdição e posteriormente transmitido aos operadores.   

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 0 votos contra e 

3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo. 

  

PROPOSTA Nº 4 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À NUCEARTES PARA APOIO À 

PUBLICAÇÃO DO LIVRO "A MASSEIRA ANCORENSE" 
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Conforme solicitado pela NUCEARTES e considerando o inestimável contributo do 

NUCEARTES – Núcleo de Estudos e Artes do Vale do Âncora para o desenvolvimento 

do Vale do Âncora e do concelho de Caminha; 

Considerando todo o trabalho desempenhado em prol da promoção cultural e defesa 

do património; 

Considerando o interesse público da publicação do livro “A Masseira Ancorense”, 

contribuindo para o enriquecimento da memória cultural do nosso concelho; 

Considerando que é de todo o interesse que esta publicação seja apresentada na 

Mostra de Produtos e Serviços ligados ao Mar “Festa do Mar e da Sardinha”, que terá 

lugar entre os dias 24 e 28 de junho, em Vila Praia de Âncora; 

Assim, propõe-se  que no âmbito do preceituado na alínea u), do n.º 1, do artigo 33º, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais, é da 

competência da Câmara Municipal apoiar atividades de natureza cultural e recreativa 

de interesse para o Município, seja atribuído um apoio de 1.300 euros, ao 

NUCEARTES – Núcleo de Estudos e Artes do Vale do Âncora, para apoio na 

publicação do livro “A Masseira Ancorense”. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 3 votos contra 

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

abstenções. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: Concordamos com a atribuição do subsídio, no entanto não nos é 
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fornecida a documentação necessária para a correta analise dos fundos disponíveis. 

  

PROPOSTA Nº 5 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GEPPAU PA RA APOIO NA 

PUBLICAÇÃO DE 1 ÁLBUM / CATALOGO "A LOUÇA DA FABRIC A DE VILAR DE 

MOUROS" 

  

Conforme solicitado pelo GEPPAV e considerando a relevância do GEPPAV – Grupo 

de Estudo e Preservação do Património Vilarmourense para a freguesia de Vilar de 

Mouros e para o concelho de Caminha; 

Considerando todo o trabalho desenvolvido sobre a história e o património 

vilarmourense; 

Considerando o manifesto interesse público da publicação de um álbum-catálogo “A 

Louça da Fábrica de Vilar de Mouros”; 

Assim, propõe-se  que no âmbito do preceituado na alínea u), do n.º 1, do artigo 33º, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais, é da 

competência da Câmara Municipal apoiar atividades de natureza cultural de interesse 

para o Município, seja atribuído um apoio de 4.000 euros, ao GEPPAV – Grupo de 

Estudo e Preservação do Património Vilarmourense, para apoio na publicação do 

álbum-catálogo “A Louça da Fábrica de Vilar de Mouros”. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 3 votos contra 

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

abstenções. 
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Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: Concordamos com a atribuição do subsídio, no entanto não nos é 

fornecida a documentação necessária para a correta analise dos fundos disponíveis. 

  

PROPOSTA Nº 6 - REFORÇO DA SINALÉTICA VERTICAL NA TRAVESSA DA 

AREIA - FREGUESIA DE ÂNCORA 

  

Atendendo à solicitação do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Âncora, 

relativamente à colocação de sinalização vertical de cedência de passagem, “(…) 

acompanhada de sinalização horizontal no pavimento.”, na travessa da Areia, nos 

entroncamentos com a rua da Areia e com a rua Nova, que à luz do código da estrada 

se torna redundante, propomos a implementação da seguinte sinalética na Freguesia 

de Âncora: 

1 – Cedência de Passagem (sinal B1) – na travessa da Areia, na proximidade imediata 

do entroncamento com a rua Nova; 

2 – Cedência de Passagem (sinal B1) – na travessa da Areia, na proximidade imediata 

do entroncamento com a rua da Areia; 

3 – Marcas rodoviárias – (marcas transversais tipo M9 e M9a) – na travessa da Areia, 

junto aos entroncamentos com a rua Nova e rua da Areia, constituídas por linha 

transversal descontinua indicando o local de eventual paragem, reforçada com marca 

no pavimento do símbolo constituído por um triangulo com base paralela à mesma. 

Propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar a presente alteração à postura de 

trânsito. 

Mais se propõe , que a mesmo seja submetida a aprovação da Assembleia Municipal. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que se deve ter em atenção as 

passagens de nível, uma vez que às vezes não funcionam bem. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que esse assunto está a ser 

tratado. 

 

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

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

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

  

PROPOSTA Nº 7 - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA POSTURA DE TRÂNSITO NA 

FREGUESIA DE SEIXAS PARA OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA RE FERENTE AO 

PROCESSO DE OBRAS 43/15 - REQUERENTE: FRANCISCO XAV IER MARTINEZ 

COBAS 

  

O requerente Francisco Xavier Martinez Cobas pretende levar a efeito obras de 

conservação de um prédio sito na travessa de Santo Adrião, número 3 em Seixas. 

Assim, e uma vez necessária a ocupação temporária da via pública, propõe-se  que a 

Câmara delibere aprovar a suspensão temporária de trânsito na referida artéria, pelo 

período de 30 dias, contados a partir da data de início da obra. 

 

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

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

Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 
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PROPOSTA Nº 8 - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE TRÂNSITO PA RA A 

REALIZAÇÃO DA 1.ª MEIA MARATONA DE CAMINHA 

  

A Associação Triatlo de Caminha solicitou autorização para a realização do evento 

referido em epígrafe. 

Atendendo ao interesse da atividade e o fim a que se destina, propõe-se  que a 

Câmara delibere aprovar a suspensão temporária do trânsito no dia 13 de junho no 

período compreendido entre as 18:00 horas e as 22:00 horas, nos locais constantes da 

informação dos serviços. 

 

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

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

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

  

PROPOSTA Nº 9 - ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA POSTURA DE TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA 2.ª CAMINHADA D O DIA DA 

CRIANÇA - RATIFICAÇÃO 

  

O Patronato de Nossa Senhora da Bonança solicitou autorização para ocupação de via 

pública com uma tenda de lona na Praça da República em Vila Praia de Âncora no 

âmbito da “II caminhada do dia da criança”. 

Atendendo ao interesse da atividade, o fim a que se destina e no caso por motivo de 

urgência, propõe-se  que a Câmara delibere ratificar o despacho do Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara sobre a suspensão temporária do trânsito no dia 31 de maio no 

período compreendido entre as 09:00 horas e as 12:30 horas, nos locais constantes da 
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informação dos serviços. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  chamou atenção que a proposta chegou no dia 6 

de março e só foi submetida agora a ratificação, tendo havido tempo suficiente para 

submeter a reunião de Câmara em tempo útil.  

Disse que depois última reunião de Câmara surgiu a informação de que como membro 

dos corpos da Santa Casa da Misericórdia de Caminha teria abordado a questão das 

comemorações do dia de Santa Rita de Cássia, nomeadamente com a data do sunset, 

esclarecendo que as comemorações do dia de Santa Rita de Cássia em nada tem a 

ver com a Santa Casa da Misericórdia de Caminha, sendo da responsabilidade da 

Comissão de Festas de 2014. Referiu que abordou a questão em reunião de câmara 

porque lhe tinha sido colocada por um munícipe, portanto sentiu-se no dever e na 

obrigação de a colocar neste órgão. 

 

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

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

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

  

PROPOSTA Nº 10 - ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA POSTURA DE  TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO PARA REALIZAÇÃO DA 3.ª EDIÇÃO DO TRI ATLO LONGO DE 

CAMINHA - RATIFICAÇÃO 

  

A Associação Triatlo de Caminha solicitou autorização para a realização do evento 

referido em epígrafe. 

Atendendo ao interesse da atividade, o fim a que se destina e no caso por motivo de 



19 

 
Câmara Municipal de Caminha 

Ata 40/15 de 2015/06/03 

 

 

urgência, propõe-se  que a Câmara delibere ratificar o despacho do Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara sobre a suspensão temporária do trânsito no dia 30 de maio no 

período compreendido entre as 11:45 horas e as 19:00 horas nos locais constantes da 

informação dos serviços. 

 

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

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

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

  

PROPOSTA Nº 11 - ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA POSTURA DE TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO PARA AS FESTIVIDADES DO CORPO DE DEU S - 

RATIFICAÇÃO 

  

A Paróquia da Caminha - Matriz solicitou autorização para a realização do evento 

referido em epígrafe. 

Atendendo ao interesse da atividade, o fim a que se destina e no caso por motivo de 

urgência, propõe-se  que a Câmara delibere ratificar o despacho do Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara sobre a suspensão temporária do trânsito no período 

compreendido entre as 14:00 horas do dia 6 de junho e as 20:00 horas do dia 7 de 

junho, nos locais constantes da informação dos serviços. 

 

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

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

Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 
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PROPOSTA Nº 12 - ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA POSTURA DE  TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO DI A DE SANTA 

RITA DE CÁSSIA NA FREGUESIA DE CAMINHA E VILARELHO - RATIFICAÇÃO 

  

A Comissão de Festas Concelhias em Honra de Santa Rita de Cássia solicitou 

autorização para a realização do evento referido em epígrafe. 

Atendendo ao interesse da atividade, o fim a que se destina e no caso por motivo de 

urgência, propõe-se  que a Câmara delibere ratificar o despacho do Exmo. Senhor 

Vice-Presidente da Câmara sobre a suspensão temporária do trânsito no período 

compreendido entre as 18:30 horas e as 20:30 horas do dia 22 de maio, nos locais 

constantes da informação dos serviços. 

 

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

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

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

  

PROPOSTA Nº 13 - AUMENTO DE ÁREA DO ESPAÇO DE VENDA NÚMERO 1 DA 

FEIRA SEMANAL DE CAMINHA - REQUERENTE: RUI MANUEL D E OLIVEIRA 

COSTA 

  

O requerente Rui Manuel de Oliveira Costa solicitou aumento de área do espaço de 

venda número 1 da Feira Semanal de Caminha. 

Considerando a informação dos serviços e atendendo ao disposto no artigo 47º do 

Regulamento Municipal das Feiras do Concelho de Caminha. 

Propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar o aumento em 12 m2 do referido 
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espaço. 

 

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

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

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

  

PROPOSTA Nº 14 - CADUCIDADE DE DIREITO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO DE 

VENDA NÚMERO 93 - REQUERENTE: DULCE PAULA FERNANDES  MIRANDA 

  

Conforme preceituado na alínea e), artigo 14º, do Regulamento Municipal das Feiras 

do Concelho de Caminha, o direito de ocupação do espaço de venda caduca pelo não 

cumprimento do dever de assiduidade. 

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

delibere aprovar a caducidade do direito de ocupação do espaço de venda número 93 

da Feira Semanal de Caminha em nome de Dulce Paula Fernandes Miranda. 

 

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

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

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

  

PROPOSTA Nº 15 - XXI PROCEDIMENTO DE SORTEIO DE ESPAÇOS DE VENDA 

VAGOS NA FEIRA SEMANAL DE CAMINHA 

  

Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 8º, nº 1 do Regulamento de Feiras do 

Município de Caminha e conforme informação dos serviços, propõe-se  que a Câmara 
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Municipal delibere aprovar a realização do ato público de sorteio para os lugares vagos 

na Feira Semanal de Caminha. 

 

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

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

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

  

PROPOSTA Nº 16 - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE L ICENÇAS À 

ASSOCIAÇÃO TRIATLO DE CAMINHA PARA A REALIZAÇÃO DA 1.ª MEIA 

MARATONA DE CAMINHA 

  

A Associação Triatlo de Caminha realizará no dia 13 de junho a I Meia Maratona de 

Caminha. Esta Prova é a única meia maratona sunset do país e, dado o desnível 

reduzido do percurso, será, provavelmente, a maratona mais rápida do mundo. 

Esta é uma prova de grande importância para o desporto nacional e incentivo à prática 

desportiva dos habitantes do Concelho de Caminha. Ao mesmo tempo, pretende 

promover turisticamente o nosso concelho bem como dinamizar a economia local. 

Face ao exposto e no âmbito do preceituado na alínea u), do n.º 1, do artigo 33º. Da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais, é da 

competência da Câmara Municipal apoiar atividades de natureza cultural, desportiva e 

recreativa de interesse para o Município. 

Assim, dada a importância do evento, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere 

aprovar a isenção de pagamento das taxas das licenças necessárias à realização do 

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

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

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

  

PROPOSTA Nº 17 - 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, Ana São João, Rui Teixeira, Flamiano 

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

  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Não houve nenhuma intervenção do público. 

 

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

quando eram dezasseis horas e cinquenta 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, 2015/06/03. 
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