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ATA NÚMERO 96/09-13 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA QUATRO 

DE ABRIL DO ANO DOIS MIL E TREZE 

 

Aos quatro dias do mês de Abril do ano dois mil e treze, no Salão Nobre dos Paços 

do Concelho, reuniu a Câmara Municipal sob a presidência de JÚLIA PAULA PIRES 

PEREIRA COSTA e com a presença dos Senhores, MÁRIO AUGUSTO PAIS 

PATRÍCIO, PAULO PINTO PEREIRA, LILIANA SOFIA BOUÇA DA SILVA,  JORGE 

PAULO AIRES MIRANDA e MARIA TERESA VARANDA RAMALHOS A 

GUERREIRO. 

 

Não esteve presente o Senhor Vereador Flamiano Gonçalves Martins , que se fez 

substituir por Liliana Sofia Bouça da Silva  e o Senhor Vereador António Manuel 

Quintas Vasconcelos,  cujas faltas foram justificadas. 

 

Iniciada a reunião, às 15 H 20 M, pela Senhora Presidente Júlia Paula Pires 

Pereira Costa foram tratados os assuntos a seguir indicados: 

 

Foi solicitada a inclusão de três novos pontos na ordem-do-dia: “Ocupação de 

Equipamentos Desportivos Municipais- Isenção de Taxas; Protocolo de colaboração 

entre o Município de Caminha a Escola Superior de Ciências Empresariais - Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo – ESCE-IPVC e a Lacoancora; Protocolo para a 

Instalação de Rede de Fibra Ótica na Área Empresarial da Gelfa.” 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Vereador Paulo Pereira  prestou as seguintes informações: 

Depois da Páscoa, tenho de dar os parabéns pela iniciativa da Maior Mesa da 

Páscoa do País, nomeadamente ao Movimento de Empresários, mas também ao 
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Grupo de Bombos de Vila Praia de Âncora, ao Grupo de Danças e Cantares do 

Orfeão de Vila Praia de Âncora, ao Etnográfico de Vila Praia de Âncora, à Academia 

de Música Fernandes Fão e aos muitos artistas que participaram quer na exposição 

patente no Posto de Turismo, como um pouco por toda a vila durante o dia do 

evento. Uma palavra de apreço também aos funcionários do Município que 

ajudaram. Parabéns! 

Caminha é terra de vencedores. Temos de dar o devido destaque aos atletas 

caminhenses da Escola Desportiva de Viana, que treinam nas Piscinas Municipais - 

Vila Praia de Âncora. Nos Campeonatos Nacionais de Juvenis, que decorreram de 

22 a 24 de março, os atletas fizeram uma brilhante exibição. Alexandre Ribas 

sagrou-se Campeão Nacional nos 100 Costas, nos 100 Mariposa, nos 200 Estilos e 

Medalha de Prata nos 200 Costas, Tiago Martim trouxe a Medalha de Bronze nos 

200 Bruços e Nuno Graça foi Campeão Nacional nos 100 Livres. Os três são jovens 

de Caminha.   

Mais recentemente, Alexandre Ribas foi também convocado pela Federação 

Portuguesa de Natação para representar a Seleção Nacional no Multinations Youth 

Meet que, nos dias 6 e 7 de Abril, se irá realizar em Poznan, na Polónia. O jovem de 

Caminha integrará assim a comitiva portuguesa e vai competir junto das maiores 

promessas da natação mundial. Devemos publicamente desejar-lhe muita sorte e 

muito sucesso.  

Mais um caso de sucesso é Clara Cruz, pasteleira de Lanhelas, concelho de 

Caminha, que tem somado prémios na arte do cake design. No mês passado, 

venceu pelo segundo ano consecutivo o prémio de “Bolo mais criativo” da exposição 

e concurso “O mundo do chocolate”, no Festival Internacional de Chocolate de 

Óbidos. É mais um prémio que vem reforçar o bom trabalho desenvolvido. Clara 

Cruz também já participou no concurso “Arte e Doces” da Caminha Doce. A 

notoriedade é merecida e fica aqui uma palavra de estímulo para a continuação do 

bom trabalho.  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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PROPOSTA N.º 01 – PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE CA MINHA E A 

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE 

 

Face à informação dos serviços, propõe-se  a aprovação da minuta de protocolo de 

colaboração entre o Município de Caminha e a Unidade Local de Saúde do Alto 

Minho, EPE., o qual fica a fazer parte integrante dos originais desta acta. 

 

A Senhora Presidente  explicou que, relativamente à proposta 1, esta resulta de 

alterações propostas pelo Senhor Vereador Vasconcelos. 

 

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor da Senhora Presidente e dos 

Senhores Vereadores, Flamiano Martins, Mário Patrício, Paulo Pereira, Jorge 

Miranda, Teresa Guerreiro, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 02 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À JUNTA DE FREGUESIA DE 

VILAR DE MOUROS 

 

Em conformidade com o disposto no n.º 4, alínea b), do art. 64º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios 

adequados, nas atividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, 

desportiva, recreativa ou outra. 

Face ao solicitado pela Junta de Freguesia de Vilar de Mouros e na sequência da 

deliberação de Câmara do dia 17 de Setembro de 2012 e uma vez que já foi 

enquadrado o respetivo montante nos fundos disponíveis, propõe-se  a atribuição de 

um subsídio no valor de 6.250,00 €. para apoio na limpeza de caminhos e 

arruamentos da freguesia e asseio do recinto do festival. 

 

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor da Senhora Presidente e dos 

Senhores Vereadores, Flamiano Martins, Mário Patrício, Paulo Pereira, Jorge 

Miranda, Teresa Guerreiro, 0 votos contra e 0 abstenções. 
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PROPOSTA N.º 03 – OCUPAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTI VOS 

MUNICIPAIS- ISENÇÃO DE TAXAS 

 

Tendo em consideração o pedido de estruturas partidárias para utilizarem os 

equipamentos do Município, mais concretamente, da Juventude Socialista Concelhia 

de Caminha, para a utilização do estádio Municipal Morber, no dia 6 de abril, e da 

Juventude Social Democrata Distrital do Alto Minho, para a utilização das Piscinas 

Municipais - Vila Praia de Âncora no dia 20 de abril. 

Considerando ainda que o Regulamento de Utilização do Estádio Municipal Morber 

em vigor, nomeadamente o seu artigo 5º, e o Regulamento do Complexo das 

Piscinas Municipais de Vila Praia de Âncora, nomeadamente o seu artigo 12º, 

preveem a utilização destes equipamentos com aplicação das taxas em vigor. 

Considerando que os pedidos não colidem com as atividades regulares dos referidos 

equipamentos e podem ser realizados conforme solicitado.  

Considerando que a prática do exercício físico é fundamental para a saúde e bem 

estar dos nossos jovens, tendo o Município construído estes dois equipamentos 

precisamente para o incentivo da prática do desporto e da atividade física no 

concelho.  

Considerando ainda que se trata de estruturas políticas que são importantes para o 

regular funcionamento da nossa democracia e que é importante promover a 

participação dos jovens na vida política. 

Propõe-se que a Câmara autorize a realização destas atividades desportivas e que 

as mesmas fiquem isentas do pagamento das tarifas referidas no Regulamento de 

Utilização do Estádio Municipal Morber e no Regulamento do Complexo das 

Piscinas Municipais de Vila Praia de Âncora, respetivamente. 

 

A Senhora Presidente  disse que se congratula pelas solicitações feitas, quer pela 

Juventude Socialista Concelhia quer pela Juventude Social Democrata distrital pela 

escolha do Município de Caminha para a realização de eventos desportivos. Disse 

que é uma referência, no distrito, que Caminha seja escolhida para a prática de 
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diversas modalidades desportivas e espera que haja mais oportunidades de dar uso 

a estes equipamentos, não só a este nível, mas também ao nível da sociedade civil. 

 
A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor da Senhora Presidente e dos 

Senhores Vereadores, Flamiano Martins, Mário Patrício, Paulo Pereira, Jorge 

Miranda, Teresa Guerreiro, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 
PROPOSTA N.º 04 – PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE CA MINHA A 

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS - INSTITUT O 

POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO – ESCE-IPVC E A LAC OANCORA 

 

Face à informação dos serviços, propõe-se  a aprovação da minuta de protocolo de 

colaboração entre o Município de Caminha a Escola Superior de Ciências 

Empresariais - Instituto Politécnico de Viana do Castelo – ESCE-IPVC e a 

Lacoancora, o qual fica a fazer parte integrante dos originais desta acta. 

 
A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor da Senhora Presidente e dos 

Senhores Vereadores, Flamiano Martins, Mário Patrício, Paulo Pereira, Jorge 

Miranda, Teresa Guerreiro, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 
PROPOSTA N.º 05 – PROTOCOLO PARA A INSTALAÇÃO DE RE DE DE FIBRA 

ÓTICA NA ÁREA EMPRESARIAL DA GELFA  

 

Face à informação dos serviços, propõe-se  a aprovação da minuta de Protocolo 

para a Instalação de Rede de Fibra Ótica na Área Empresarial da Gelfa., o qual fica 

a fazer parte integrante dos originais desta acta. 

 
A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor da Senhora Presidente e dos 

Senhores Vereadores, Flamiano Martins, Mário Patrício, Paulo Pereira, Jorge 

Miranda, Teresa Guerreiro, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 
PROPOSTA N.º 06 – APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 
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Para produção de efeitos imediatos de todas as propostas constantes nesta ata, 

propõe-se  que esta seja aprovada em minuta. 

 
A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor da Senhora Presidente e dos 

Senhores Vereadores, Flamiano Martins, Mário Patrício, Paulo Pereira, Jorge 

Miranda, Teresa Guerreiro, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

E nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a reunião 

quando 15 eram 45 horas e minutos, da qual, para constar e por estar conforme, se 

lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Senhora Presidente e por mim que a 

secretariei. 

 

Paços do Município do Concelho de Caminha, 04 de Abril de 2013 

 

ASSINATURAS: 

A PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

(Júlia Paula Costa) 
 
 

A SECRETÁRIA 

 
 

_______________________________________________ 
(Anabela Pereira Monteiro) 

 


