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ACTA NÚMERO 46/05-09 DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE CAMINHA REALIZADA NO DIA DEZ
DE SETEMBRO DO ANO DOIS MIL E
SETE
Aos dez dias do mês de Setembro 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, JOSÉ AVELINO
RODRIGUES PEDRA e JORGE PAULO AIRES MIRANDA.

Não estiveram presentes a Senhora Presidente Júlia Paula Pires Pereira Costa e o
Senhor Vereador Amílcar Guedes Lousa, cujas faltas foram justificadas.

Iniciada a reunião, às 10 H 09 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:
- A Biblioteca de Vila Praia de Âncora vai ser transferida para as instalações da
Ludoteca / Biblioteca, encerrando temporariamente este serviço a partir de hoje,
para realização dessa mudança.
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A reabertura ao público, já nas novas instalações, deverá acontecer até ao final do
ano;
- A partir de hoje e até ao dia 28 do corrente mês, estão abertas as inscrições para o
XII Passeio / Convívio dos Pensionistas que se realizará a 19 de Outubro. Este ano
o destino é Fátima, uma vez que nessa data já existirá um novo Santuário, Igreja da
Santíssima Trindade, cuja inauguração está prevista para o dia 12 de Outubro.
Para poder beneficiar desta iniciativa, basta que o pensionista resida no concelho e
proceda à sua inscrição nas Juntas de Freguesia, IPSS do concelho, Gabinete de
Apoio ao Munícipe em Vila Praia de Âncora e Museu / Biblioteca de Caminha.
Os participantes no passeio partirão de Caminha às 6 horas, estando a missa na
Basílica marcada para as 11 horas. Depois da missa haverá tempo livre e, às 13
horas, será o almoço num restaurante previamente marcado.
A tarde inclui animação musical e o regresso a Caminha far-se-á pelas 16 e 30
horas;
- Hoje, pelas 15 horas, participará, no Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros, em
representação da Câmara Municipal, na cerimónia de assinatura dos protocolos
entre o Instituto do Desporto de Portugal, Federação Portuguesa de Futebol,
Associações de Futebol e Municípios, relativos à instalação de 37 mini-campos
desportivos nos distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila
Real.
Esta cerimónia será presidida pelo Senhor Secretário de Estado da Juventude e do
Desporto e, no que toca ao nosso Concelho, irá ser apresentada a candidatura para
a criação de um mini-campo desportivo em Vila Praia de Âncora, o qual será dotado
de um relvado sintético, com as dimensões aproximadas de 22 x 12 metros,
permitindo a prática informal de futebol, andebol, ginástica, basquetebol e voleibol.

O Senhor Vereador Flamiano Martins informou que:
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- O ano lectivo inicia-se entre os dias 12 e 14 de Setembro. No dia 17 as actividades
lectivas funcionarão em pleno, incluindo as actividades de enriquecimento curricular.
Hoje, às 16 e 30 horas, a Câmara Municipal realizará uma recepção oficial a todo o
pessoal docente e não docente do Município.
Relativamente ao ano transacto, verifica-se um número semelhante de crianças e
alunos nos Jardins-de-infância e 1º Ciclo, 125 e 645, respectivamente. Além dos
estabelecimentos sede dos dois agrupamentos, continuarão a funcionar dez EB1 e
oito Jardins-de-infância.
Todas as crianças e alunos têm acesso a almoço e em todas as EB1 funcionarão
Actividades de Enriquecimento Curricular, no Agrupamento de Escolas Coura e
Minho, funcionará o Inglês, Ensino de Música, Actividade Física e Motora e
Expressões. No Agrupamento de Escolas do Vale do Âncora, funcionará o Inglês,
Ensino de Música, Actividade Física e Motora e Técnicas de Informação e
Comunicação.
Não contabilizando as despesas com pessoal auxiliar e transportes, prevê-se um
custo de € 120000,00 para o serviço de refeições e de € 135000,00 para as
actividades de Enriquecimento Curricular;
- Foi comunicada a homologação de uma candidatura, no âmbito do programa
AGRIS, que contempla, além da elaboração de um Plano de Prevenção de Fogos
Florestais para a área que se estende de Vilarelho até Riba de Âncora, operações
de silvicultura preventiva (limpeza de mato ao longo da rede viária), a beneficiação
de estradões florestais e a construção de um ponto de água a Nascente de Moledo.
O valor total da candidatura, comparticipada em 80%, é de € 84 175,00 dos quais €
7915,81 são para a elaboração do Plano Orientador de Prevenção, € 42072,84 para
a beneficiação da rede viária, € 29992,84 para a Silvicultura Preventiva e € 4194,00
para a construção de um ponto de água.
- Foram aprovadas 5 candidaturas das Juntas de Freguesia de Riba de Âncora,
Orbacém, Gondar, Dem e Arga de São João, no valor unitário a rondar os € 7500,00
para a aquisição de um kit de 1º intervenção.
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Estas candidaturas resultam de um apoio estreito do Gabinete Técnico Florestal.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PROPOSTA Nº 1 – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE 2007/08/27

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 27 de Agosto passado.
A presente proposta foi aprovada com 5 votos a favor, 0 votos contra e 0
abstenções.

PROPOSTA Nº 2 – COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA
DA CONSOLAÇÃO - SEIXAS

Em conformidade com o disposto no nº 4, alínea b), do art.º 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
Nossa Senhora da Consolação, da freguesia de Seixas, no valor de 175,00 euros,
para apoio na realização das respectivas festividades.

A presente proposta foi aprovada com 5 votos a favor, 0 votos contra e 0
abstenções.
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PROPOSTA Nº 3 – SOLENIDADE DO CORPO DE DEUS-COMISSÃO DE RUAS

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 Festa do Corpo de Deus, da
freguesia de Caminha, no valor de 2250.00 euros, para apoio na realização das
respectivas festividades.

A presente proposta foi aprovada com 5 votos a favor, 0 votos contra e 0
abstenções.

PROPOSTA Nº 4 – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS
ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES DO CONCELHO – ANO 2007

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, após a recepção e análise dos Planos de Actividades das associações do
nosso concelho para o ano de 2007 e fundamentada com os critérios de atribuição
de subsídios que esta Câmara tem em vigor, foi elaborada uma lista (que fica a fazer
parte integrante dos originais da acta) com a proposta dos subsídios a atribuir a
cada uma das associações e instituições.
Nestes termos, propõe-se a atribuição dos subsídios constantes da referida lista às
associações e instituições em causa.

6

Câmara Municipal de Caminha
A presente proposta foi aprovada com 5 votos a favor, 0 votos contra e 0
abstenções.

PROPOSTA Nº 5 – PROPOSTA DE

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS À

ASSOCIAÇÃO DE RIBA DE ÂNCORA DE CULTURA E RECREIO, ASSOCIAÇÃO
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA PRAIA DE ÂNCORA
E CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE SANTA MARIA DE RIBA DE ÂNCORA

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, após a recepção e análise dos Planos de Actividades das associações do
nosso concelho para o ano de 2007 e fundamentada com os critérios de atribuição
de subsídios que esta Câmara tem em vigor, propõe-se a atribuição dos subsídios à
Associação de Riba de Âncora de Cultura e Recreio, Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Vila Praia De Âncora e Centro Paroquial e Social de Santa
Maria de Riba De Âncora no valor de € 4000, € 7500 e € 2000, respectivamente.

O Senhor Vereador Flamiano Martins ausentou-se da sala, não participando na
votação, por ser parte interessada.

A presente proposta foi aprovada com 4 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 29 Minutos, da qual, para constar e por estar
conforme, se lavrou a presente acta que vai ser assinada pela Senhora Presidente e
por mim que a secretariei.
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Paços do Concelho do Município de Caminha, 24 de Setembro de 2007

ASSINATURAS:
A PRESIDENTE DA CÂMARA
Júlia Paula Pires Pereira Costa, Drª

O SECRETÁRIO
João Fernando Sobral Araújo Ferreira

