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ATA NÚMERO 100/09-13 DA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMINHA REALIZADA 

NO DIA SEIS DE JUNHO DO ANO DOIS 

MIL E TREZE 

 

Aos seis dias do mês de Junho 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 FLAMIANO GONÇALVES 

MARTINS, MÁRIO AUGUSTO PAIS PATRÍCIO, PAULO PINTO PEREIRA, JORGE 

PAULO AIRES MIRANDA E MARIA TERESA VARANDA RAMALHOSA 

GUERREIRO. 

 

Não esteve presente o Senhor Vereador António Manuel Quintas Vasconcelos, 

cuja falta foi justificada. 

 

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

Pereira Costa foram tratados os assuntos a seguir indicados: 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – PROGRAMA CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL + (CLDS+) 

 

Considerando a aprovação da Portaria n.º 135-C/2013, de 28 de março, foi criado o 

Programa CLDS+, que visa, de forma multissectorial e integrada, promover a 

inclusão social dos cidadãos através de ações, a executar em parceria, que 

permitam contribuir para o aumento da empregabilidade, para o combate das 

situações criticas de pobreza, especialmente a infantil, da exclusão social em 



 
 

2 

territórios vulneráveis, envelhecidos ou fortemente atingidos por calamidades, tendo 

igualmente especial atenção na concretização de medidas que promovam a inclusão 

ativa das pessoas com deficiência e incapacidade. 

Face ao exposto, o Município de Caminha foi convidado para implementar este 

programa em toda a sua área territorial. 

Assim, propõe-se que a Câmara delibere a aceitação do convite do Instituto da 

Segurança Social, IP, para a criação do contrato local de desenvolvimento social e 

escolher para entidade coordenadora local de parceria o Centro Social, Paroquial 

Nossa Senhora da Encarnação de Vilarelho e para coordenador técnico o Dr. Rui 

Filipe Martins Dias. 

 

O Senhor Vereador Paulo Pereira, disse que foram vários Municípios convidados 

para aderir à criação de este Programa, e uma das clausulas para a formalização do 

Protocolo seria a deliberação de Câmara a indicar a escolha da entidade 

coordenadora de parceria e o coordenador técnico.   

 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 02 – APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

 

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 pelos 

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

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

 

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

quando eram 15 horas e 30 minutos, da qual, para constar e por estar conforme, se 
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lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Senhora Presidente e por mim que a 

secretariei. 

 

Paços do Município do Concelho de Caminha, 06 de Junho de 2013 

 

ASSINATURAS: 

A PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

(Júlia Paula Costa) 
 
 

A SECRETÁRIA 

 
 

_______________________________________________ 

(Anabela Pereira Monteiro) 

 


