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ACTA NÚMERO 33/05-09 DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE

CAMINHA

REALIZADA NO

DIA

VINTE E SEIS DE FEVEREIRO DO ANO
DOIS MIL E SETE
Aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e sete, no Salão Nobre
dos Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal sob a presidência de JOSÉ
BENTO ARMADA LOURENÇO CHÃO e com a presença dos Senhores
Vereadores, FLAMIANO GONÇALVES MARTINS, PAULO PINTO PEREIRA,
AMÍLCAR GUEDES LOUSA, JOSÉ AVELINO RODRIGUES PEDRA e JORGE
PAULO AIRES MIRANDA.

Não esteve presente a Senhora Presidente Júlia Paula Pires Pereira Costa, cuja
falta foi justificada.

Iniciada a reunião, às 10 H 05 M, pelo Senhor Presidente em Exercício JOSÉ
BENTO ARMADA LOURENÇO CHÃO foram tratados os assuntos a seguir
indicados:

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Vereador Paulo Pereira informou que:
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- Decorreu na sexta-feira e no sábado, a segunda sessão da iniciativa Cinemateca
Jovem, no Auditório da Biblioteca Municipal de Caminha e na Livraria “Para e Lê”,
em Vila Praia de Âncora.
Foram exibidas nove curtas-metragens realizadas por jovens universitários, entre os
quais se destacaram três realizadores do Concelho de Caminha, Daniel Rodriguez e
Margarida Micaelo, autores da curta-metragem “Panty Killer” e Lara Fernandes,
autora da curta-metragem publicitária “Coca-Cola”.
Trata-se de uma iniciativa levada a cabo pela Associação CaminhaJovem, em
parceria com a Câmara Municipal de Caminha e a Livraria “Para e Lê”;
- A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Caminha está a realizar várias
actividades, entre as quais se destacam a “Mala Viajante”, a sensibilização nas
escolas e os concursos de modelagem e banda desenhada, que irão decorrer nos
meses de Março e Abril, que visam a promoção dos Direitos das Crianças e, ao
mesmo tempo, a divulgação da própria Comissão de Protecção de Crianças e
Jovens de Caminha.
Relativamente à “Mala Viajante”, que visa a criação de dois livros gigantes com
histórias inventadas pelas próprias crianças, iniciou viagem no passado dia 12 de
Janeiro, tendo já percorrido alguns estabelecimentos de ensino.
As acções de sensibilização junto da comunidade escolar é outras das actividades
que a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Caminha está a
desenvolver. Foi solicitada a colaboração de todos os estabelecimentos de ensino
do Concelho, no sentido de trabalharem temas relacionados com os Direitos das
Crianças e o papel das Comissões de Protecção de Crianças e Jovens.
Também irão ter início os concursos de banda desenhada, dirigidos aos alunos do
1º, 2º, 3º ciclos e secundário e o concurso de modelagem, para crianças dos
Jardins-de-infância, que irão decorrer nos meses de Março e Abril. Ambos os
concursos são subjacentes ao tema “Os Direitos da Criança”.
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No final, todos os trabalhos resultantes deste concurso irão ser expostos, de 28 de
Maio a 24 de Junho, na Sala de Exposições Temporárias do Museu Municipal de
Caminha, no âmbito da Semana dedicada aos Direitos da Criança;
- A Câmara Municipal promoveu uma oficina de Cidadania, no âmbito da elaboração
da Agenda XXI Local, participada por cerca de 50 pessoas, representantes das
várias Associações e Instituições Concelhias.
Esta oficina foi promovida com o objectivo de recolher contributos, opiniões e
identificação de prioridades para o Concelho propostos pelos representantes das
diversas Instituições e Associações existentes no Concelho de Caminha, visto que
só assim se consegue elaborar uma Agenda XXI Local sólida e eficaz.
Esta sessão de trabalho, para além de proveitosa, tal como as anteriores, superou
todas as expectativas criadas, já que foram recolhidos contributos e opiniões
interessantes e importantes para o futuro do Concelho;
- A exposição colectiva “Retrospectiva 2006 da Galeria de Arte de Caminha”, patente
ao público até ao dia 25 na Sala de Exposições Temporárias do Museu Municipal de
Caminha, foi visitada, até agora, por cerca de duas centenas de pessoas.
Esta exposição é composta por duas dezenas de obras doadas ao Município pelos
artistas que expuseram os seus trabalhos na Galeria de Arte de Caminha durante o
ano de 2006.
Com iniciativas deste género, pretende-se homenagear, publicamente, todos
aqueles que contribuíram para a dinamização da Galeria e para o enriquecimento
artístico e cultural do Município de Caminha, bem como tornar público e acessível
aos caminhenses o espólio artístico da Câmara.

O Senhor Vereador Paulo Pereira perguntou ao Senhor Vereador José Pedra, na
qualidade de membro dos Rotarios de Caminha, se não queria fazer uma breve
resenha da iniciativa que estão a desenvolver.
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O Senhor Vereador José Pedra, na qualidade de membro dos Rotarios de
Caminha, informou que esta instituição está empenhada num rastreio de detecção
precoce de problemas gástricos, em Caminha e Vila Praia de Âncora, na EB de
Caminha e Centro Coordenador de Transportes de Vila Praia de Âncora, no próximo
dia 11 de Março e 18 do mesmo mês, respectivamente.
Este rastreio antecede uma palestra que se irá realizar no próximo dia 2 de Março,
no Auditório da Biblioteca Municipal, no qual participará o Dr. Lomba Viana que dará
uma pequena explicação sobre a prevenção do cancro gástrico.
Existe uma parceria entre a Câmara Municipal de Caminha e o Rotary Clube de
Caminha para esta iniciativa.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PROPOSTA Nº 1 - APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE 2007/02/12

Nos termos do disposto no nº 2, do artigo 92º, da lei 169/99, de 18 de Setembro,
com as alterações introduzidas pela lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se:
- Que seja aprovada a acta da reunião de 12 de Fevereiro passado.

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor, 0 votos contra e 0
abstenções.

PROPOSTA Nº 2 - COMISSÃO FESTAS EM HONRA DE SÃO GONÇALO – DEM
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Em conformidade com o disposto no nº 4, alínea b), do artº 64º, da Lei 169/99, de 18
de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, nas
actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva,
recreativa ou outra.
Assim, propõe-se a atribuição de um subsídio à Comissão de Festas em Honra de
São Gonçalo, da freguesia de Dem, no valor de 175,00 euros, para apoio na
realização das respectivas festividades.

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor, 0 votos contra e 0
abstenções.

PROPOSTA Nº 3 – RECTIFICAÇÃO À DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
DE 2007/01/22 – “PROPOSTA N.º 4 – APROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
COMPLEMENTARES ÀS DELIBERAÇÕES DE CÂMARA DE 07/03/1997 E
08/07/1997 REFERENTES AO LOTEAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DA
GELFA E RESPECTIVO REGULAMENTO”

No

que

concerne

à

proposta

relativa

à

aprovação

das

especificações

complementares referentes ao Loteamento da Zona Industrial da Gelfa, propõe-se a
seguinte rectificação:
Onde se lê:
“---- Lote n.º 27:----------------------------------------------------------------------------------------------- Área do lote: 3.498,00 m2;---------------------------------------------------------------------------- Área de implantação: 1.749,00 m2;---------------------------------------------------------------- Finalidade: Indústria, Armazém, Equipamento, Infraestrutura;------------------------------ Área de Construção: 5.247,00 m2;----------------------------------------------------------------- Confrontações:------------------------------------------------------------------------------------------- Norte: Lote n.º 26 e Silvestre Lajes de Carvalho ;---------------------------------------------- Sul: Arruamento Público;---------------------------------------------------------------------------
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---- Nascente: Lote n.º 28;---------------------------------------------------------------------------------- Poente: Caminho Público.------------------------------------------------------------------------“
Deve ler-se:
---- Lote n.º 27:------------------------------------------------------------------------------------------------ Área do lote: 3.498,00 m2;---------------------------------------------------------------------------- Área de implantação: 1.749,00 m2;---------------------------------------------------------------- Finalidade: Indústria, Armazém, Equipamento, Infraestrutura;------------------------------ Área de Construção: 5.247,00 m2;----------------------------------------------------------------- Confrontações:------------------------------------------------------------------------------------------- Norte: Lote n.º 26 e Silvestre Lajes de Carvalho ;---------------------------------------------- Sul: Arruamento Público;------------------------------------------------------------------------------ Nascente: Caminho Público;------------------------------------------------------------------------- Poente: Arruamento Público.---------------------------------------------------------------------“

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor, 0 votos e 0 abstenções.

A presente proposta foi aprovada em minuta, depois de lida em voz alta na
presença simultânea de todos com 6 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.

PROPOSTA Nº 4 – ADIANTAMENTO DE PARTE DOS SUBSÍDIOS A ATRIBUIR
ÀS ASSOCIAÇÕES E COLECTIVIDADES EM 2007 E PAGAMENTO DAS
INSCRIÇÕES,

NAS

RESPECTIVAS

ASSOCIAÇÕES

DISTRITAIS,

DOS

ESCALÕES JOVENS DOS CLUBES DO CONCELHO

Em conformidade com o disposto no nº 4, alínea b), do artº 64º, da Lei 169/99, de 18
de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, nas
actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva,
recreativa ou outra.
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Constatando as dificuldades financeiras apresentadas por algumas colectividades do
nosso Concelho para a execução das suas actividades no início do ano, propõe-se
a atribuição de um subsídio às entidades abaixo discriminadas, a título de
adiantamento relativo ao subsídio a atribuir no corrente ano de 2007.

Entidade

Subsídio Proposto

Academia de Música Fernandes Fão

€ 4 000,00

Associação Protectora Animais Caminha

€ 8 000,00

Centro Cultural e Desportivo Ancorense

€ 1 000,00

Sporting Club Caminhense

€ 20 000,00

Pagamento das inscrições dos escalões jovens dos clubes do concelho, nas
respectivas associações distritais:

Entidade

Subsídio Proposto

Âncora Praia Futebol Clube

€ 1196,50

Atlético Clube de Caminha

€ 946,25

Centro Cultural e Desportivo Moledense

€ 344,00

Centro Cultural e Desportivo Ancorense

€ 883,75

Seixas Hóquei Clube

€ 585

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor, 0 votos e 0 abstenções.

A presente proposta foi aprovada em minuta, depois de lida em voz alta na
presença simultânea de todos com 6 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.

E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente em Exercício declarou encerrada
a reunião, quando eram 10 Horas e 21 Minutos, da qual, para constar e por estar
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conforme, se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente
em Exercício e por mim que a secretariei.

Paços do Concelho do Município de Caminha, 26 de Março de 2007

ASSINATURAS:

O PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO
José Bento Armada Lourenço Chão, Engº.

O SECRETÁRIO
João Fernando Sobral Araújo Ferreira

